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Digitalisering av undervisningen i Magisterprogrammet 
för samhällsvetenskaper (MSV)

Syften och strategier för användningen av nätbaserade 
verktyg i utvecklingen av undervisning, kurssamarbete 
och digitala klassrum 
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En meningsfull digitalisering av undervisningen =
pedagogiskt mervärde + global räckvidd 

Omfattar kombination och utveckling av tre 
tyngdpunktsområden för HU:s strategiska mål:

(1) digitalisering, 
(2) internationalisering 
(3) pedagogisk innovation
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Förverkligandet av samtliga tre strategiska mål: 

- digitala flaggskeppskurser 

- nätverksplattform för internationellt 
undervisningssamarbete 

- modell för ett globalt klassrum
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Global samarbetsnivå (HU - Nanyang University of Technology, 
Singapore – University of Technology Sydney – University of 
Canterbury, Christchurch):

MSV-SF307 Governing Online Communication
MSV-SF306 Political Communication

Nordisk samarbetsnivå (HU - Nordiska partneruniversitet):

MSV-301 Aktuella samhällsvetenskapliga frågor i Norden

Nationell samarbetsnivå (HU - Vasa):

MSV-SA301 Intersektionalitet i socialt arbete
MSV-SA310 Magisterseminarium I

Digitala flaggskeppskurser med olika nätpedagogiska 

egenskaper på tre samarbetsnivåer:
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Kursutvecklingen omfattar syftet att etablera och 
tillgodogöra modellen för olika kurstyper och 
samarbetsnivåer 

Bredare målet omfattar utvecklingen av 
fungerande nätpedagogiska modeller och 
nätverksformer -> skapa globala, 
tvärinstitutionella synergieffekter 
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I. Etablering av ett utvidgat globalt digi-undervisningsnätverk 
- Utvidgning och systematisering av långsiktigt kurs- och 
studiemodulutbyte 

II. Vidareutveckling, diversifiering och komplettering av global 
klassrumsmodell

- Antagande av utmaningar för nätpedagogisk modell och 
högre grad av digitalt avläggningsbara utbyteskurser

III. Etablering av ”InterChange”-modellen genom pedagogisk 
publikation

- ’The ”InterChange Model” of the Global Class Room: Net-
Based Interactivity Meeting International Exchange as a 
Collaborative Model of Inclusive Pedagogy’
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POLICY OUTPUT FOCAL POINTS OF OUTCOMES

More genuine transference of 

interactivity

interactive lecture and discussion 

tools

More engaged 

teacher/student/peer discussion

dialogue throughout the entire 

learning process

More self-reflective student 

involvement

horizontal course content 

deliberation

More motivating multi-modal 

assignments

participative social media ’events’

More inclusive communication interactive social media—collective 

knowledge production

More student participation in 

lectures

tapping student engagement as a 

learning resource

Table 2. Challenges of the global classroom:  Policy outputs 
and corresponding focal points of outcomes 
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Resursbehov:

a) Undervisningsassistans i digitaliserade kurser för 

genomförande av både digitalt relaterade kursuppgifter och 

övriga kursrutiner som avlastar den ansvariga läraren

b) Undervisningsassistans i övriga kurser som lösgör tid och 

fokus på digitaliserade kurser för den ansvarige läraren

c) Anskaffning av kompletterande teknik för utveckling av 

modellens mobila hub

d) Föreläsningsarvoden för deltagande gästföreläsare (inkl. 

digitala tillägg för återanvändning av bandade föreläsningar 

och arvoden för 15 min. pre-föreläsnings-intervju)

e) Resemedel för att genomföra nätpedagogiskt kurssamarbete 

på global, nordisk och nationell nivå
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MSV Digisprång <-> Tematiska helheten Ledarskap

Flaggskeppskursernas kunskapsbas skulle gagna 
samarbete inom HU mellan olika fakulteter vilket den 
tematiska helheten Ledarskap utgör ett exempel på. 

Även om den av Digisprånget finansierade digitaliseringen 
av den tematiska helheten Ledarskap omfattar helt andra 
koordinerande funktioner inom t.ex. universitetets 
datatjänster så kunde helhetens samarbetsaspekter 
gagnas av kunskapsbasen som byggs upp kring den digitala 
klassrumsmodellen. 
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Följande kommentarer ingick i studenternas feedback kring deras kursdeltagande 
29.2-18.3.2016:

“It was a brilliant course. By far the most unique I have taken and possibly the only 
where I have learned skills relevant for the real world.”

“Facebook was terrific. It allowed us a high degree of access to the teachers and 
allowed class to be flexible, like we were able to learn whenever.”

"Presemo was enjoyable during lectures. It provided dialogue and allowed me to 
consider viewpoints perhaps missing from the lecture.”

“I loved the learning process, it was largely collaborative and I believe that to be a 
very useful skill.”

“The knowledge all the lecturers held. The commitment by the course-coordinators. 
Its best strength was its uniqueness.”










