
Introduktion
SPICA-nätverket består av sju lärosäten och har sedan 2007 arbetat 
med student- och lärarmobilitet, didaktiskt utvecklingsarbete och 
kurser för lärarstudenter i Norden.

Plats och värdskap för kurserna alternerar mellan nätverkets sju 
länder. Nätverket träffas och utvecklar kursinnehållet inför varje 
kurs. 

Kurserna fokuserar på såväl lokala som globala utmaningar och
intressekonflikter, med utgångspunkt i hållbar utveckling, 
interkulturell förståelse och medborglig bildning.

Lokala och globala utmaningar i en nordisk kontext
utveckling av studentcentrerad didaktik i SPICA-nätverket

Kerstin Sonesson & Agneta Rehn, Malmö högskola, Sverige; Ane Fleischer & Britta Lohmann, Grønlands Universitet; Åsmund Aamaas, 
Roar Kråkenes & Tuva Sjelbred Nodeland, Høgskolen i Sørøst-Norge; Mikkjal Mikkelsen, Frodskaparsetur, Färöarna; Gunnar Finnbogason, 

Halla Jónsdóttir & Kristin Norðdahl, Háskóli Islands; Ingelise Jensen & Poul Kjær Lauridsen, University College Lillebælt Denmark; 
Katri Jokikokko & Jaana Pesonen, Oulun Ylioposto, Finland

Utfallet av kursen
Kursens upplägg fungerade bra, men kan utvecklas.
“Det var bra, vi hade roligt, och vi lärde oss en massa.”
“Bra att få testa olika arbetssätt som flippat klassrum och virtuella
diskussioner.”

Den virtuella delen gav en god introduktion till plats- och
utmaningsbaserat lärande. “Gruppdiskussionerna bidrog till vår
förståelse.” “Trevligt att lära känna varandra innan vi sågs.”

I huvudsak bra koppling mellan kursens olika delar. “Flertalet
grupper arbetade med utmaningar som presenterades under den 
virtuella perioden.” “Vi förvärvade flera redskap och
undervisningsmetoder inför vårt framtida arbete.”

Lärorikt att arbeta i en interkulturell miljö. “På Island kunde jag se 
hur språket kan bli en barrier för deltagande.”

Citat från grupputvärderingar och individuella reflektioner

Genomförande
Inför kursstart spelade nätverkets lärare in sju korta filmer om lokala
och globala utmaningar, intressekonflikter, plats- och
utmaningsbaserat lärande. I februari träffades grupper om fyra till 
fem studenter i två nätbaserade seminarier.

Under en intensiv vecka, 13-19 mars, träffades 21 studenter och 15 
lärarutbildare i Sellfoss på Island. Studentgrupperna diskuterade sig 
fram till en frågeställning för gruppen att arbeta med. Lärarna
handledde olika grupper.

Veckan avslutades med gruppresentationer och utvärdering.
Den individuella reflektionen lämnas in senast en månad efter 
avslutad kursvecka.

För mer information kontakta

Åsmund Aamaas asmund.aamaas@hit.no, Kerstin Sonesson kerstin.sonesson@mah.se

Tack till
Nordplus Högre utbildning, Nordiska ministerrådet och Høgskolen i Sørøst-
Norge som koordinerar SPICA-nätverket

Kursen 2016
Årets tema var dialog och tolerans.

Syfte var att utifrån lokala utmaningar i samverkan med det
omgivande samhället utveckla och stärka studenternas didaktiska
kompetens i professionellt arbete med handlingskompetens och
aktivt medborgarskap i skolan. 

Kursupplägget utgick från studentcentrerad didaktik och bestod av
tre delar:

 Virtuell del, fyra veckors period, med flippat klassrum och
studentledda gruppseminarier

 Plats- och utmaningsbaserad kursvecka på Island, med 
föreläsningar, exkursioner, skolbesök, samt grupparbete och
presentationer

 Avslutningsvis skriver studenten en individuell reflektion över
sitt lärande
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