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INNEHÅLL
■ Samhällsvetenskapernas förunderliga värld – vad är det?
■ Bakgrund – varför görs detta projekt?
■ Övergripande mål – vad försöker vi uppnå?
■ Pedagogiskt innehåll – vad lärs ut på kursen?
■ Format – hur ser innehållet ut?
■ Produktionens riktlinjer – hur försöker vi sköta produktionen?
■ Gymnasiesamarbete – vilka problem behöver lösas?
■ Slutord – hur går vi vidare?
■ Kontakta oss – vem är vi?

Det här dokumentet är anpassat från presentationsmaterialet vid kickoff-tillfället 8.5.2019, syftet 
är att sammanfatta informationen som delgavs då. Målgruppen är personalen vid 
svenskspråkiga gymnasier. Mycket av det som presenteras här lära leva under 
produktionsprocessen, följ med utvecklingen på https://blogs.helsinki.fi/titta-in/!

https://blogs.helsinki.fi/titta-in/


SAMHÄLLSVETENSKAPERNAS 
FÖRUNDERLIGA VÄRLD

… är en sk. titta-in-kurs (från fi. kurkistuskurssi, numera tutustumiskurssi) som produceras av 
Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Kursen är riktad till 
gymnasiestuderande, och är ett sätt att bekanta sig med högskolestudierna i samhällsvetenskaper i 
allmänhet och med Soc&kom i synnerhet. Kursen utvecklas under 2019 och kommer att finnas 
tillgänglig i hela svenskfinland våren 2020.
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https://www.helsinki.fi/sv/svenska-social-och-kommunalhogskolan
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BAKGRUND
Undervisnings- och kulturministeriet har redan i många år uppmanat högskolor att göra övergången till 
högskolestudierna lättare; titta-in-kurser som denna är ett led i denna strävan.  Förutom ett sätt för 
Soc&kom att nå potentiella sökande (och andra intresserade) är titta-in-kursen också ett lätt sätt för 
gymnasierna att berika sitt utbud av samhällsvetenskaplig undervisning och öka det 
högskolesamarbete som den nya gymnasielagen kräver.

Inom Soc&kom är Samhällsvetenskapernas förunderliga värld samtidigt en del av en bredare 
digitaliseringssatsning. Produktionen av kursen finansieras inom ramarna av HU:s projekt Opetuksen 
toteutuksen digiloikka 2017–20.

1 Obs. att minedu-adresserna i framtiden kommer att ersättas med okm.fi-länkar.

https://minedu.fi/lukiokoulutuksesta-kysyttya
https://minedu.fi/lukiokoulutuksesta-kysyttya
https://blogs.helsinki.fi/digiloikka/projekti/
https://blogs.helsinki.fi/digiloikka/projekti/


ÖVERGRIPANDE MÅL
■ Samhällsvetenskapernas förunderliga värld finns tillgänglig våren 2020.
■ Godkänt avlagd kurs ger två studiepoäng (ECTS) vid Helsingfors universitet.
■ Kursmaterialet är helt digitalt, och måttsys till formatet.
■ I det långa loppet är målet att denna eller en liknande kurs ska utgöra (en del av) en alternativ 

antagningsväg till Soc&kom.
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https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/european-credit-transfer-and-accumulation-system-ects_en


PEDAGOGISKT INNEHÅLL
Kursens innehåll bygger på fyra övergripande teman:

1. Vilka vetenskapsområden finns det inom samhällsvetenskaperna?
2. Ett vardagsperspektiv på jämställdhet.
3. Behövs det en systemförändring för att bemöta klimathotet?
4. Skillnaden mellan kunskaper och åsikter, samt “recap” av tidigare teman.

… samt gästföreläsningar av forskare och lärare om aktuella samhällsvetenskapliga teman.
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FORMAT
Kursen år åtta veckor lång, och materialet utkommer veckovis. De fyra övergripande temana 
behandlas genom fyra sk. Vetenskaps-vloggar – ca 30 min långa narrativa videor – och fyra korta 
gästföreläsningar. Varje vlog växlar mellan  att ge en översikt över ämnet och att fördjupa sig i det, 
t.ex. genom intervjuinserter på ca 2–5 min. med bl.a. studerande och experter inom olika områden. I 
gästföreläsningarnar berättar en lärare eller forskare på Soc&kom om sitt specialområde.

Videomaterialet utgör kursens stomme, men kompletteras av vetenskapliga artiklar eller utdrag ur en 
kursbok, samt stödmaterial för dessa. Kursdeltagarna testar självständigt sitt kunnande genom quiz 
eller andra uppgifter. Allt material finns på en digital plattform lik den som används i verkliga 
högskolestudier.

Kursen avlägs genom en sluttentamen, utgångslägesvis i essäform.
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https://en.wikipedia.org/wiki/Vlog


PRODUKTIONENS RIKTLINJER
Vi tror att man inte ska digitalisera undervisningen för sin egen skull, utan för att det medför ett 
pedagogiskt mervärde. Digitalisering kan inte heller tvingas på någon utan måste ske “underifrån”. Vår 
viktigaste riktlinje är därför medskapande (co-creation): vi strävar till att producera kursen i 
samverkan med både gymnasiernas och högskolans personal för att uppnå ett bra resultat för alla 
parter.

Digital undervisning tävlar samtidigt med allt annat, mer spännande digitalt material om studentens 
uppmärksamhet. Vi tror att undervisningen kan lära sig av detta tävlande material. Vi kallar 
titta-in-kursen pedagogik i vlog-stil, och strävar till att utnyttja ett sätt att presentera som är bekant 
från bl.a. YouTube.

Slutligen strävar vi till att projektet lämnar efter sig en robust digital infrastruktur som tillåter Soc&kom 
att fortsätta producera kvalitativt lärmaterial även i framtiden.
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GYMNASIESAMARBETE

Hur samarbetet i praktiken kommer att se ut är en mycket viktig, och ännu öppen, fråga. Hur passar 
kursen in i gymnasiernas undervisningsstruktur och pedagogik? En hurdan insats är önskvärd och 
möjlig från gymnasiernas sida? Hurdana krav ställer gymnasierna på universitetet för att det här ska 
funka? På kickoff-tillfället 8.5 spelade naturligtvis frågor om finansiering en stor roll i diskussionen – 
vem betalar exvis registreringen av studiepoäng via Öppna universitetet? Hur mycket lärarresurser 
behövs?

Diskussionen om olika kostnadsfördelningsmodeller fortsätter ännu, men hittills har arbetet med 
kursen baserat sig på två preliminära antaganden: (1) att titta-in-kursen inte skulle gå på nätet när 
som helst, utan under en specifik tidsperiod, och passas ihop med gymnasiets övriga undervisning. 
(2) Att slutexamineringen skulle ske under övervakade former, om möjligt på gymnasierna, så att de 
studerandes identitet kan bestyrkas till behövlig grad. Förhoppningen är att högskolan också ska 
kunna erbjuda någon mån av interaktivt stöd under kursens gång.
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SLUTORD

I andan av samproduktion är vi på Soc&kom öppna för observationer, idéer och kommentarer från 
gymnasierna. Var gärna i kontakt! Vi är också mycket motiverade att lösa utmaningarna med 
finansiering och samarbete, men Soc&kom kommer att utveckla och publicera titta-in-kursen även om 
det skulle visa sig omöjligt att registrera studiepoängen vid högskolan. Det är med andra ord värt att 
delta i processen för att få till stånd en möjligast bra och intressant kurs!

Vi tror att projekt som Samhällsvetenskapernas förunderliga värld gynnar alla parter, och inte minst 
gymnasierna som befinner sig längre bort från universitetsstäderna. Det är inte lätt att ta fram helt nya 
lösningar i undervisningen, men lyckas man så vinner man mycket. Välkommen med!
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https://blogs.helsinki.fi/titta-in/vem/


KONTAKTA OSS!
fornamn.efternamn@helsinki.fi

Kursansvarig Harry Lunabba
Projektsekreterare Alexander Zilliacus

Producent John Lönnfeldt
Expert i nätpedagogik Christian Lindblom

https://blogs.helsinki.fi/titta-in/
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