
HELSINGFORS UNIVERSITET
SVENSKA SOCIAL- OCH KOMMUNALHÖGSKOLAN

PRESENTATION AV
Samhällsvetenskapernas förunderliga värld

Version 1, daterad 19.3.2020.



INLEDNING OCH INNEHÅLL
I. Bakgrund och nuläge bakgrund, kick-off 8.5.2019, trailer, upplägg.

II. Presentation av kursen 1. genomförande, 2. videomaterial, 3. plattform.
III. Frågor och svar baserade på presentationstillfällenas diskussioner.
IV. Samarbetsförslag till gymnasierna.
V. Kontakta oss!

Det här dokumentet är anpassat från presentationer av Soc&koms titta-in-kurs 
Samhällsvetenskapernas förunderliga värld 6.2 och 25.2.2020. Syftet med de här tillfällena 
var att presentera kursinnehållet och diskutera detaljerna kring gymnasiesamarbetet.

Materialets målgrupp är rektorer, studiehandledare och potentiella kontaktlärare vid 
svenskspråkiga gymnasier. Läs mer på https://blogs.helsinki.fi/titta-in/!

https://blogs.helsinki.fi/titta-in/
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Samhällsvetenskapernas förunderliga värld är en sk. titta-in-kurs (fi. tutustumiskurssi), 
som ska ge en möjlighet för gymnasiestuderande att bekanta sig med högskolestudier. 
Projektets rötter är delvis i antagningsreformen 2020, men också i den framskridande 
digitaliseringen av undervisningen vid Helsingfors universitet. Projektets “kickoff” 
ordnades på Soc&kom onsdag 8.5.2019. Material från detta tillfället kan man finna på 
https://blogs.helsinki.fi/titta-in/2019/05/21/kickoff-tillfallet-8-5-2019/.

I nuläget är kursens innehåll i stort sett klart, likväl det administrativa å Unis sida. Allt 
detta presenteras i del II. För en smakbit på materialet, se på vår trailer via 
https://blogs.helsinki.fi/titta-in/trailer/! Det viktigaste som kvarstår är detaljerna rörande 
gymnasiesamarbetet. Frågor och svar om detta som kom upp under tillfällena 6.2 och 
25.2.2020 finner du i del III. Vårt samarbetsförslag till gymnasierna finns i del IV.

I. BAKGRUND OCH NULÄGE

https://blogs.helsinki.fi/titta-in/2019/05/21/kickoff-tillfallet-8-5-2019/
https://blogs.helsinki.fi/titta-in/trailer/
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II. PRESENTATION AV KURSEN (1)
Genomförande från deltagarens perspektiv:

1. Kursdeltagarna tilldelas studierätt och inloggningsuppgifter via Öppna universitetet 
(https://www.helsinki.fi/sv/oppna-universitetet) och har därmed “äkta” 
studerandestatus.

2. Kursinnehållet är indelat i åtta teman. Ett nytt tema öppnas varje vecka som kursen 
går. (De sista temana kan göras valbara, beroende på kursens längd.) Deltagarna 
tittar en ca 30 minuter lång video, läser en bloggtext och gör både frivilliga och 
obligatoriska veckouppgifter.

3. Stöd i genomförandet får man av kursens stödmaterial (exvis en uppslagsbok), 
genom diskussionsforum och via ett direkt kontaktformulär till Soc&kom. Vårt 
hopp är att gymnasierna också kan tillsätta en kontaktlärare (se del IV).

4. I slutet av kursen föranstaltas en slutexamen i essäform.
5. Studiepoängen (2 sp) registreras automatiskt vid Uni.

https://www.helsinki.fi/sv/oppna-universitetet
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II. PRESENTATION AV KURSEN (2)
Videomaterialet är kursens huvudinnehåll, och är av två typer. Den första av dessa är 
fyra sk. “Vetenskaps-vloggar” á 30 min, där en värd (universitetslektor Harry Lunabba) 
berättar om olika teman och intervjuar forskare. Exempel på hur det här ser ut ser man 
i trailern (se del I). Den andra typen av material är fyra mer traditionella 
“podcast-intervjuer” á 45 min. där vi gör en djupdykning i forskningen med en expert.



II. PRESENTATION AV KURSEN (3)
Kurssidans plattform är lärmiljön Moodle (https://moodle.org/) som också används i 
Helsingfors universitets egen undervisning.

https://moodle.org/
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III. FRÅGOR OCH SVAR (1)
När går kursen?
På hösten 2020, förslagsvis i oktober, samt våren 2021, förslagsvis i mars. Datumen och 
kursens längd justeras beroende på hur många gymnasier som är intresserade och på 
vilka villkor. Se del IV.

Vad kostar kursen och vem betalar det?
Denna första “pilotrunda” kostar det inget för gymnasierna, utan Soc&kom sköter 
finansieringen. I framtiden koordineras gymnasiesamarbetena på universitetsnivå, och 
förhoppningsvis kommer också kommunerna in i bilden då. Vanda stad ersätter redan 
distanskurser för sina gymnasister. Till kännedom är kostanden 30 € per studerande för 
registreringen av två studiepoäng, plus naturligtvis kostnaderna för nedsatta 
arbetstimmar i respektive ända. Se samarbetsförslaget i del IV.
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III. FRÅGOR OCH SVAR (2)
Kan kursen användas som en valbar kurs i gymnasiet?
Ja, om gymnasiet vill. Detta kunde också vara en mycket bra morot för studerandena att 
välja och avlägga kursen.

Kan man gå kursen via GNet?
Nej, tyvärr. Kanske i framtiden!

Hur passar prestationen in i ansökan eller senare Uni-studier?
Kursen kan användas för att ersätta 2 (av 5) sp i en av introduktionskurserna till 
samhällsvetenskaper. Titta-in-kursen kan alltså användas som en del av de 30 sp 
grundstudier som måste avläggas via Öppna universitetet för att komma in vid 
Soc&kom. De här är också samma grundstudier som examensstuderande tar, så om 
den studerande antas till Soc&kom via prov eller betyg fås de avlagda sp:n till godo.
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III. FRÅGOR OCH SVAR (3)
Hur många studerande ryms med?
Vi anpassar kursen enligt intresse, men i detta första skede räknar vi med att kunna ta 
minst 40 studerande.

Vad är gymnasiets insats?
Beror på. Vi önskar att samarbetsgymnasiet skulle ordna ett fysiskt provtillfälle (3 
timmar) så att alla kursdeltagare går att identifiera starkt. Därför är det minimikravet 
som vi lagt in i vårt samarbetsförslag. Samtidigt tror vi att kursen skulle vara både bättre 
och mer intressant om gymnasiet kan lägga till mer lärarresurser. För att motivera till 
detta arbetar vi enligt en utbytesprincip: ju mera lärarresurser som ett gymnasium kan 
lägga till, desto mera kan vi erbjuda i form av fysiska besök och/eller webinarier. I detta 
pilotskede vill vi förhandla fram och prova många olika samarbetssätt, berätta gärna 
vad som skulle passa just er!



IV. SAMARBETSFÖRSLAG (1)
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För samarbete önskar vi att
gymnasiet ska tillsätta en kontaktlärare som kan bistå med handledning (2 h) och ett 
fysiskt provtillfälle (3 h) i slutet av kursen, sammanlagt 5 h arbete.

Utöver detta hoppas vi att
kontaktläraren kan (a) ordna 1–2 fysiska träffar (á 1 h) för sina egna studerande under 
kursens gång samt (b) delta i modereringen av kursens diskussionsområde (0–3 h). Vi 
talar alltså om ytterligare 1–8 h arbete under hela kursens gång.

I utbyte finns det möjligheter till
fysiska besök till gymnasiet, besök till Soc&kom, mer aktiv feedback på veckouppgifter 
och slutexamen samt webinarier eller distansmöten. Fråga och föreslå!



IV. SAMARBETSFÖRSLAG (2)
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Frågor att ta ställning till i ert gymnasium:
■ När skulle det passa er bäst att kursen går? Hösten 2020 och/eller våren 2021?
■ Kunde kursen passa som en valbar kurs hos er?
■ Kunde ni tänka er att sätta ner lärarresurser på kursen?
■ Vilken sorts samarbete skulle passa er(a studerande) bäst? Finns det intresse för att 

besöka Soc&kom, eller att ordna ett webinarium?
■ Om kursen inte passar er, varför inte? Är det något vi kunde ändra på?
■ Hur många studerande tror ni att skulle vara intresserade?



Produktionsteamet

Kursansvarig Harry Lunabba
Projektsekreterare Alexander Zilliacus

Producenter Mats Söderman och Nino Poppius
Expert i nätpedagogik Christian Lindblom

e-post: fornamn.efternamn@helsinki.fi
https://blogs.helsinki.fi/titta-in/

Svenska social- och kommunalhögkolan vid Helsingfors universitet
Snellmansgatan 12 (PB 16), 00014 Helsingfors universitet

https://www.helsinki.fi/sv/svenska-social-och-kommunalhogskolan

V. KONTAKTA OSS!
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