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Sammanställning av förändringarna i KSVs undervisningsplan 

Journalistik och kommunikation 

Nytt studieavsnitt: MSV-JK308 Journalistic konwledge in crises 

Nytt studieavsnitt införs inom MSV, är öppen även för KSV studenter MSV-JK308 Journalistic know-
ledge in crises. 
 

Socialpsykologi 

Inga förändringar i undervisningsplanen 
 

Statskunskap med fövaltning 

Inga förändringar i undervisningsplanen 

 

Rätsvetenskap 

RV201 
p. 8 Byt ut Henrik Hägglund mot Martin Björklund (genomgående för alla kurser) 
p. 13. ... 28h.. -> 24h 
 
RV202 
p. 8 HH->MB 
 
RV203 
p.8 HH-> MB 
 
RV204 
p.8 HH (ok?) 
p. 13 28-32h 
 
RV210 
p.8 HH-MB 
P. 10 byt ut 'Weboodi' -> Sisu 
 
RV211 
p. 8 HH->MB 
 
RV212 (=JK212?) 
p. 6 byt ut period I mot Period IV 
p. 8. HH-MB 
p. 10. Byt ut 'Weboodi' mot Sisu 
 
JK212 
p.8 HH-> MB 
p. 10 Weboodi-> Sisu 
 
RV215 

https://wiki.helsinki.fi/display/Opetusohjelmakyselyt/MSV-JK308+Journalistic+knowledge+in+crises
https://wiki.helsinki.fi/display/Opetusohjelmakyselyt/MSV-JK308+Journalistic+knowledge+in+crises
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p. 8. HH-> MB 
p. 13. p.1 HH-MB (... kontakta Martin Björklund..),  
p. 2 stryks helt  "Föreläsningsdagbok över undervisningen i punkt 1. Inlämnas till universitetslektor 
Henrik Hägglund. Den som inte åhört föreläsningarna och lämnat in föreläsningsdagbok ska skriva två 
essäer (à ca 4 sidor) över straffrättsliga teman som ges av universitetslektor Henrik Hägglund. Anvis-
ningar om föreläsningsdagbok och essäer ges av Henrik Hägglund". 
= p.3. blir p. 2 "litteraturstudier" blir kvar - stryker helt texten efter detta: 
Vid föreläsningar behandlas frågor inom straffrättens allmänna läror och i kriminalpolitiken. Studen-
terna lär sig analysera det straffrättsliga materialet från föreläsningarna genom att skriva föreläsnings-
dagböcker. De studenter som väljer att skriva två essäer fördjupar sig självständigt i centrala straff-
rättsliga frågeställningar. 
 
RV216 
p.8 HH-> MB 
p. 10 Weboodi-> Sisu 
 

RV217 
ny text för p. 6. När studieavsnittet ordnas  

Närhelst juridiska fakulteten ordnar kursen. NB! Juridiska fakulteten har krävt föranmälning på vår-
terminen (före 15.4) för att kunna delta i kursen som börjar på höstterminen. Den första introdukt-
ionsföreläsning var under höstterminen men huvuddelen av kursens undervisning gavs under vårter-
minen p. III. Kontakta ansvarig lärare för kursen för närmare information 

 
RV222 
p. 10 Weboodi-> Sisu 
 
RV221 
p. 10 Weboodi-Sisu 
 
RV218, RV 224 och RV225 
p. 8. HH->MB 
 
KSV408 
p. 8  HH->MB 
Stryk meningen i rött + Ny mening (nedan markerade i blått) på slutet av stycket i p.  
10. Studieavsnittets form 

Alla som deltar i studieavsnittet deltar i seminarierna och skriver en proseminarieuppsats. Obligato-
risk närvaro vid proseminarierna (80 %). Frånvaro utöver den tillåtna mängden ska kompenseras med 
skriftliga uppgifter i enlighet med anvisning av läraren. Frånvaro från opponens eller presentation kan 
inte kompenseras. 

Stryk helt p. 
15. Aktiviteter och undervisningsmetoder som stöder lärandet 

-se kompetenskartan https://flamma.helsinki.fi/content/res/pri/HY348496 

https://flamma.helsinki.fi/content/res/pri/HY348496
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-studentens aktivitet 

-hur registreras lärarens metoder? 

Se 13. Studieavsnittets innehåll 

 

 
 
RV219 
P. 8 HH-MB 
Stryk mening i rött + Ny mening (nedan markerade i blått) på slutet av stycket i p.  
10. Studieavsnittets form 

Alla som avlägger studieavsnittet deltar i seminarierna och skriver en avhandling som omfattar 20-25 
sidor. Obligatorisk närvaro vid seminarierna (80 %). Frånvaro utöver den tillåtna mängden ska komp-
enseras med skriftliga uppgifter i enlighet med anvisning av läraren. Frånvaro från opponens eller pre-
sentation kan inte kompenseras. 

 

Sociologi 

Strukturella förändringar i KSV-SL200 Ämnesstudier i sociologi 

Obligatoriska gemensamma studier inom vetenskapsområdet, 30 sp 

 KSV-SL201 Studiecirklar i sociologi, 5 sp         
 KSV-203 Samhällsvetenskapens klassiker, 5 sp 
 KSV-SL207 Skrivkurs i sociologi, 5 sp                
 KSV-SL208 Sociologisk teori, 5 sp 
 KSV-SL209 Kandidatseminarium och kandidatavhandling, 10 sp 

Valbara kurser, studeranden väljer tre (5) av följande, 25 sp: 

 KSV-SL202 Genus i samhället I, 5 sp 
 KSV-SL203 Introduktion till etniska relationer, 5 sp                
 KSV-SL204 Introduktion till socialantropologi, 5 sp              
 KSV-SL205 Kriminologi och gränsöverskridande beteende, 5 sp     
 Nytt studieavsnitt i strukturen: SOSK-206 Kriminologia (på svenska) OBS: Utesluter inte KSV-SL205! 
 KSV-SL206 Valbar tematisk kurs i sociologi, 5 sp                      
 KSV-SL210 Kultursociologi I, 5 sp 
 KSV-415 Etnografi: metoder, etik och epistemologi 
 KSV-SL211 Hälsa, individ och samhälle 
 KSV-SL212 Litteraturtentamen i sociologi 
 KSV-ER501 Nationalism och nationella minoriteter 
 KSV-ER502 Invandring och migration 
 KSV-ER503 Lokalstudier i etniska relationer, 5sp 
 KSV-202 Projektkurs, 5 sp  
 KSV-XXX Introduktion till ekonomi för samhällsvetare 
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 KSV-XXX Kurs i hållbarhet KSV-SLXXX Sustainable social development/Hållbar social utveckling, Se 
beskrivning senare i dokumentet. 

 

Strukturella förändringar i tematiska helheterna KSV-ER515 och KSV-ER525 Etniska 

relationer 

 

Obligatoriska gemensamma studier tematiska helheterna vetenskapsområdet, 5 sp 

KSV-SL203 Introduktion till etniska relationer, 5 sp 
 

Valbara kurser, studeranden väljer två (2) 10 sp inom KSV-ER515 eller fyra (4) 20 sp inom KSV-ER525 
av följande: 

KSV-ER501 Nationalism och nationella minoriteter, 5 sp 
KSV-ER502 Invandring och migration, 5 sp 
KSV-ER503 Lokalstudier i etniska relationer, 5 sp 
KSV-SP202 Social identitet och social interaktion mellan grupper, 5 sp 
KSV-RV212 Migrationsrätt, 5 sp 
KSV-RV213 Mänskliga rättigheter, 5 sp 
MSV-ME305 Lingustic minorities and interlingustic communication, with a special focus on Swe-
dish in Finland, 5 sp  (att lägga till denna kurs är närmast en formalisering av redan existerande 
praxis, Laszlos kurs är öppen även för kandidatstuderande och det har tidigare godkänts att den 
kan ingå i biämnet) 
 
eventuella andra kurser kan ingå efter godkännande av den ansvariga läraren 
 

Strukturella förändringar i tematiska helheterna KSV-GE515, KSV-GE525 och KSV-GE530 

Genusvetenskap 

Valbara kurser, studeranden 15 sp – 30 sp av följande: 

 KSV-SL202 Genus i samhället I 5 sp 
 KSV-JK209 Genus, journalistik och kommunikation I / Gender, journalism and communi-

cation I, 5 sp 
 KSV-SL205 Kriminologi och gränsöverskridande beteende 5 sp  (Stryks eftersom avsnittet 

i sin nuvarande form inte innehåller genusperspektiv, förändringen gäller endast struk-
turen 2022-2023) 

 KSV-SL211 Hälsa, individ och samhälle, 5 sp 
 PVK-P208 Sukupuoli, politiikka ja yhteiskunta, 5 sp 
 Valfria kurser enligt utbud 

Nytt studieavsnitt i sociologi: KSV-SL213 Sustainable social development / Hållbar 

socialutveckling 

  

2. Studieavsnittets kod 
KSV-SL213 (nästa lediga, troligen KSV-SL213) 
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3. Är studieavsnittet obligatoriskt/valfritt 
Valfritt avsnitt i sociologi  
-vilket utbildningsprogram ansvarar för studieavsnittet: KSV 
-till vilken studiehelhet hör studieavsnittet: ämnesstudier i sociologi 
-erbjuds studieavsnittet också studerande från andra utbildningsprogram: ja  
  

4. Studieavsnittets nivå (lägre/högre/doktor/europeiska referensramen EQF nivå 6, 
7, 8) 
-kandidatnivå=lägre högskoleexamen/EQF-nivå 6 
- grundstudier 
  

5. Rekommenderad tidpunkt för när studieavsnittet ska genomföras 
Det rekommenderas att studieavsnittet genomförs efter eller samtidigt med kursen SUST-001. 
  

6. När studieavsnittet ordnas – termin/period 
Studieavsnittet ordnas vårterminen 2023, period IV 
  

7. Studieavsnittets omfattning i studiepoäng 
 5 sp 
 

8. Lärare som ansvarar för studieavsnittet 
 Anja Onali, forskardoktor 
 

9. Studieavsnittets kunskapsmål 
Efter den avlagda kursen skall studenten 
känna till de viktigaste diskussionerna kring social hållbarhet och dess kopplingar till ekologisk och 
ekonomisk hållbarhet, i lokala och globala perspektiv.  
kunna redogöra för aspekter av den sociala dimensionen av hållbarhet, ur globala och lokala per-
spektiv.  
kunna reflektera över sin roll som expert, aktör och samhällsmedlem och har verktyg till att planera 
lösningar till hållbarhetsfrågor  
  

10. Studieavsnittets form 
Närundervisning och projektarbete 
Aktivt deltagande på föreläsningar och övningar förutsätts för godkänd kurs 
(minst 80% d.v.s. högst en frånvaro från föreläsningarna, en eventuell frånvaro bör 
kompenseras) 
 
Examination: aktivitet under hela kursen (10%), presentation (20%), och uppsats (70%) 
 

11. Tidigare studier eller kunskaper 
-vilka studieavsnitt eller vilka studiehelheter som ska vara genomförda före denna studiehelhet eller 
vilka kunskaper den studerande förväntas ha – inga krav 
  

12. Rekommenderade valfria studier 
-vilka andra studier som rekommenderas utöver detta studieavsnitt – SUST-001 
-vilka andra studieavsnitt utvecklar kunskaperna som man förvärvar med detta studieavsnitt – 
SUST-001 
   

13. Studieavsnittets innehåll 



 
  7(13) 
  
  
  

 
 
 
 
 
Kursen behandlar teman hållbarhet i samhället med lokala och globala exempel. Kursinnehållet be-
står av de Förenta Nationernas globala mål för hållbar utveckling, och den akademiska diskuss-
ionen kring dem, särskilt vad gäller de sociala dimensionerna av hållbarhet. Kursen lägger särskild 
vikt vid att främja förståelse för praktiker, egna förhållningsätt och aktiviteter i relation till de frå-
gor som behandlas. Kursen utvecklar arbetslivsfärdigheter i frågor och verksamheter kring social 
hållbarhet. 
 

14. Rekommenderad eller obligatorisk litteratur 
 Artiklar och annat material görs tillgängligt i samband med undervisning. 
 

15. Aktiviteter och undervisningsmetoder som stöder lärandet 
Föreläsningar om olika teman  
Läsning 
Smågruppsövningar med mera  
Seminarium 
En individuell uppsats  
   

16. Bedömningsmetoder och kriterier samt bedömningsskala 
0-5 
 

17. Undervisningsspråk 
Engelska med möjlighet att delta på svenska, utgöra uppgifterna samt uppsatsen på svenska.  
 

 

Socialt arbete och socialpolitik 

KSV-SA203 Socialarbetets handlingsmiljöer och handlingsutrymme 

- boken Handlingsutrymme - utmaningar i socialt arbete  (Natur&kultur) till den andra, uppdate-
rade utgåvan (2021) 

 

Gemensamma studieavsnitt 

Ny kurs inom KSV-202 Projektkurs 

1. Course title:  
From Sport and Integration to Talent Development 
 
2. Course code 
-Code in Oodi/OTM (upcoming academic administration information system) and other 
systems 
 
3. Course status: compulsory or optional 
-Which degree programme is responsible for the course? 
The offered course is part of the teaching module “project course”. Moreover, the course 
will be offered within the open university program.  Participants who are currently working 
in the field of sport and integration and talent development in general are especially en-
couraged to attend. 
 
4. Course level 
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The course is intended for bachelor’s level students (first-cycle degree/EQF level 6). 
However, with the intention to build up a Finnish research network on sport and immigra-
tion issues we welcome also more advanced students to join the course. 
 
5. Recommended time/stage of studies for completion 
The course participants should hand in their written assignments to the course coordina-
tor no later than four weeks after the end of the course. 
 
6. Term/teaching period when the course will be offered 
The course will be offered in the autumn period and arranged in week 35, 29.8–2.9.2022. 
It's a one-off course event. 
7. Scope of the course in credits 
5 ECTS 
8. Teacher coordinating the course 
Dr. Malte Gasche, Centre for Nordic Studies – CENS, University of Helsinki, 
malte.gasche@helsinki.fi, +358 440522883 
 
9. Course learning outcomes 
Sport is said to offer immigrants a wide range of integration potentials. This course shows 
the relation between opportunities for involvement in organized sport and social integra-
tion of newcomers in society. The course situates organized sports in the context of the 
Finnish welfare state with its aims to promote inclusion and to safeguard equality but also 
draws attention to trends of social segregation in Finnish society, including socioeco-
nomic preconditions and racial prejudices. In addition, the offers an alternative approach 
to the concept of talent development. This approach is consistently interpreted by deci-
sion-makers in sports policy and sports funding, but also the research community as an 
elite classification. In contrast to this understanding, the course aims to highlight the rela-
tion between immigrants' involvement in organized sports and the prospects to nourish 
human being’s creative talents, not only at the level of individual but also from a commu-
nity perspective.  
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10. Course completion methods 
 
The course will be offered in the form of contact teaching. For the successful completion 
of the course, attendance during the entire course, active participation in the discussions 
and a written assignment (15–20 pages) plus a course diary are required. 5 ECTS are 
equal to 140 study load hours. Concerning the topic of the written assignment and work-
ing task, the participants of the course can contact the course coordinator in advance. 
 
11. Prerequisites 
-Description of the courses or modules that must be completed before taking this course 
or 
what other prior learning is required. 
 
12. Recommended optional studies 
-What other courses are recommended to be taken in addition to this course? 
-Which other courses support the further development of the competence provided by 
this 
course? 
 
13. Course content 
Considering the high social status of sports in Finland on the one hand, and the recent 
debates on global racism in organized sports, there is a vital need for an in-depth discus-
sion on the inclusionary and exclusionary aspects that affect the engagement of immi-
grants in Finnish organized sports. Wealth, gender, and ethnicity are all interrelated and 
salient factors here. We are specifically interested to highlight in how such a participation 
can contribute to individual and collective empowerment of persons with a migrant back-
ground. However, the research on the topic in Finland is a long way from having estab-
lished its own study field, as is the case in most research communities in the Western 
world. This course will give us the opportunity to discuss the topic with current experts to 
build up a Finnish research network on sport and immigration issues. Hence, the course 
program consists of domestic and international speakers from research units, such as 
Sine Agergaard and Niels Nygaard Rossing from Aalborg University, and representants 
from organizations working in the field, such as FIMU – The Finnish Multicultural Sports 
Federation, Folkhälsan – the non-governmental public health organization for the Swe-
dish speaking population in Finland, and Finlands Svenska Idrott – the central organiza-
tion for the organized Swedish speaking sports movement in Finland. Within the course 
program, a work-in-progress session will be arranged to give feedback to the students’ 
course assignments. The course closes with a public debate at the University of Hel-
sinki’s Think Corner to address the topic to a broad audience.   
 

Beskrivningen av kursen 

1. Studieavsnittets namn  

From Sport and Integration to Talent Development 
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2. Studieavsnittets kod  

-Code in Oodi/OTM (upcoming academic administration information system) and other 

systems 

3. Är studieavsnittet obligatoriskt/valfritt 

Den erbjudna kursen ingår i undervisningsmodulen ”projektkurs”. Dessutom erbjuds kursen inom 

öppna universitetsprogrammet. Deltagare som arbetar inom området idrott och integration och ta-

langutveckling i allmänhet uppmuntras särskilt att delta i kursen. 

4. Studieavsnittets nivå (lägre/högre/doktor/europeiska referensramen EQF nivå 6, 7, 8) 

Kursen är främst avsedd för studenter på Bachelornivå (examen på grundnivå/EQF nivå 6). Med 

avsikten på att bygga upp ett finskt forskningsnätverk kring frågorna om idrott och integration är 

även mer avancerade studenter välkomna att delta. 

5. Rekommenderad tidpunkt för när studieavsnittet ska genomföras  

Kursdeltagarna ska lämna in sina skriftliga uppgifter till den kursansvarige koordinatorn senast 

fyra veckor efter kursen har tagit slut. 

6. När studieavsnittet ordnas – termin/period 

Kursen ordnas under höstterminen, vecka 35 (29.8–2.9.2022). Det är en engångskurs. 

7. Studieavsnittets omfattning i studiepoäng 

5 Studiepoäng/5 ECTS 

8. Lärare som ansvarar för studieavsnittet  

Dr. Malte Gasche 

Centrum för NordenStudier - CENS 

malte.gasche@helsinki.fi 

9. Studieavsnittets kunskapsmål 

Idrott anses erbjuda invandrare ett brett spektrum av integrationsmöjligheter. Denna kurs visar 

sambandet mellan möjligheter till engagemang i organiserad idrott och social integration av ny-

komlingar i samhället. Kursen placerar den organiserade idrotten i kontext av den finska välfärds-

staten med dess syfte att främja inkludering och värna jämställdhet. Samtidigt vill kursen hänvisa 

till segregationstendenser inom det finska samhället, inklusive ojämna socioekonomiska förutsätt-

ningar och etniska fördomar. Dessutom erbjuder kursen en alternativ tolkning till begreppet talang-

utveckling. Detta begrepp används konsekvent av beslutsfattare inom idrottspolitiken och idrottsfi-
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nansieringen, men också inom forskarvärlden som en elitklassificering. I motsats till denna förstå-

else syftar kursen på att belysa relationen mellan invandrares engagemang i organiserad idrott och 

möjligheterna att ge näring åt människans kreativa talanger, inte bara på individnivå utan också ur 

ett samhällsperspektiv. 

10. Studieavsnittets form  

Kursen kommer att erbjudas i form av närundervisning. För en framgångsrik kompletteringen av 

kursen krävs närvaro under hela kursen, ett aktivt deltagande i diskussionerna och en skriftlig in-

lämningsuppgift (15–20 sidor) plus en kursdagbok. 5 ECTS motsvarar 140 studietimmar. Rörande 

den skriftliga arbetsuppgiften kan deltagarna kontakta den kursansvarige koordinatorn innan kur-

sen börjar. 

11. Tidigare studier eller kunskaper  

-vilka studieavsnitt eller vilka studiehelheter som ska vara genomförda före denna studiehelhet el-

ler vilka kunskaper den studerande förväntas ha 

12. Rekommenderade valfria studier  

-vilka andra studier som rekommenderas utöver detta studieavsnitt  

-vilka andra studieavsnitt utvecklar kunskaperna som man förvärvar med detta studieavsnitt  

13. Studieavsnittets innehåll  

Mot bakgrund av idrottens höga sociala status i Finland å ena sidan, och debatter om global rasism 

inom den organiserad idrotten under den senaste tiden å andra sidan, finns det ett vitalt behov av 

en djupgående studie om inkluderings- och uteslutningsmekanismer som bestämmer invandrarnas 

engagemang i organiserad idrott. Integrations- och uteslutningsmekanismerna som påverkar delta-

gande i idrottsorganisationer utgör ett komplext område med finansiella resurser, kön och etnicitet 

som essentiella faktorer. Vi är särskilt intresserade av att belysa hur ett deltagande av personer 

med invandrarbakgrund i organiserad idrott kan bidra till individuell och kollektiv emancipation. I 

Finland har empirisk forskning om idrott och integration hittills varit ytterst begränsad. I motsats 

till den övriga västvärlden har forskningsområdet ännu inte lyckats etablera sig.  Kursen ger oss 

möjlighet att diskutera temat med välkända experter och bygga upp ett nytt forskningsfält med 

olika forskarnätverk kring frågorna om idrott och integration i Finland. Kursprogrammet omfattar 

inhemska och internationella talare från renommerade forskningsenheter, såsom Sine Agergaard 

och Niels Nygaard Rossing från Aalborg Universitet, och representanter från organisationer som 

arbetar inom ämnets område, såsom FIMU – Finlands mångkulturella idrottsförbund, Folkhälsan 

och Finlands Svenska Idrott. Inom kursprogrammet arrangeras även en work-in-progress session 

för att ge feedback till studenternas kursuppgifter. Kursen avslutas med en offentlig debatt vid 

Helsingfors universitets Think Corner för att föra ämnet till en bred publik. 

 

14. Rekommenderad eller obligatorisk litteratur 
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Obligatorisk litteratur  

Agergaard, Sine. “Religious culture as a barrier? A counter-narrative of Danish Muslim girl’s par-

ticipation in sports.” Qualitative Research in Sport, Exercise and Health 8, no. 2 (2016): 213–224.  

Agergaard, Sine & Sørensen, Jan Kahr. “Policy, Sport and Integration: The Case of Talented 

Ethnic Minority Players in Danish Football Clubs.” Sport Policy and Politics 2, no. 2 (2010): 205–

221.  

Berg, Päivi. “Sukupuoli, yhteiskuntaluokka ja etnisyys lasten ja nuorten urheiluseuraharrastuk-

sissa.” In Urheilun takapuoli. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus liikunnassa ja urheilussa, edited by 

Päivi Berg & Marja Kokkonen, 64–90. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura, 

2016.   

Spaaij, Ramón. “Refugee Youth, Belonging and Community Sport.” Leisure Studies 34, no. 3 

(2015): 303–318.  

Zacheus, Tuomas. “Liikunnan ja urheilun merkitys maahanmuuttajien kotoutumiselle.” Kasvatus 

& Aika 4, no. 2 (2010), 203–235. 

 

Rekommenderad litteratur  

 

Berry, John & David, Sam. “Acculturation and Adaptation.” In Handbook of Cross-Cultural Psy-

chology, edited by John Berry; Marshall Segall & Cigdem Kagitcibasi, 291–326. Needham 
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15. Aktiviteter och undervisningsmetoder som stöder lärandet 

Vi kommer att banda in alla föreläsningar av våra huvudtalare och den avslutande diskussionen 

vid Think Corner. Videomaterialet kommer att sparas på Unitube och på moodle-plattformen. 

Dessutom planerar vi att genomföra en lokal exkursion till en ort som har anknytning till kursens 

tema.  

16. Bedömningsmetoder och kriterier samt bedömningsskala? 

17. Undervisningsspråk 
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Engelska kommer att vara det huvudsakliga undervisningsspråket. Några få föreläsare kan föredra 

att tala delvis på svenska. Läraren kan kontaktas på svenska och finska i förväg av kursen. 
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