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Dialog för Naturvetare och 

teknologer 



Färdighetsbaserat lärande 

Återkoppla 



Ämnesinlärning genom:  

• Muntlig presentation 

 

• Skriftlig presentation 

 

• Interaktion i grupp 
• Projektarbeten 

• Diskussioner 

 

Färdighetsträning 



DiaNas redskap 

Återkoppling 
• Identifiera styrkor (vad är bra och varför) 

• Utvecklingsförslag – vad kan utvecklas och hur? 

 

 

 

 

 

• Muntlig återkoppling 

• Textkommentarer       revidering  

 



Positiv återkoppling 



DiaNas redskap 

Självvärdering 

 
• Återkoppling 

• Egna reflektioner 

 

 

 

 



Basal 

Utvecklad 

Avancerad 

Diporta – Digitalt portföljarkiv 

 
• Utvecklingsstege 

DiaNas redskap 



• Gradvis ökande svårighetsgrad 

 

• Handledarsamtal 

Utveckling under 

    eget ansvar!! 



10:e Naturvetarkonferensen 

9 oktober 2013, kl. 13.15-17, EBC 

”Cyanobränsle  

full tank, tack! 

Registrera dig som talare, återkopplare eller åhörare  

på DiaNas hemsida: http://www.ibg.uu.se/student/DiaNa/ 
 

Grön energi från sol och vatten 
 

Karin Stensjö 
 

Gästföreläsare, Docent vid institutionen för kemi 

Spännande studentföredrag följer! 

Sista dag  
för registrering är 

 20 september! 





Ur Pedagogiskt program  

1.2.3 Återkommande muntlig och skriftlig färdighetsträning ska ingå i 

utbildningen. 

1.3.2 En för studenterna tydlig progression i förväntade studieresultat vad gäller 

kunskaps-, färdighets- och komptensmål ska finnas … 

1.4.3 Studenterna ska få återkoppling på sina insatser. Under utbildningen ska 

studenter även ges möjlighet att träna sin förmåga till kritisk granskning av egna 

och andras insatser.  

Teknats pedagogiska handlingsprogram 

- Aktiva undervisningsmoment och övningar som anknyter till framtida yrkesliv och arbetsuppgifter 

ska förekomma på samtliga utbildningsprogram. (Programansvarig)  

 

- Inom samtliga utbildningsprogram ska studenter tränas i att använda informations- och 

kommunikationsteknik för att främja samarbete och lärande. (Programansvarig)  

 

- Systematisk muntlig och skriftlig färdighetsträning med återkoppling ska ingå i samtliga 

utbildningsprogram. (Programansvarig)  



Alumn enkät 2007-2011; biologi 

Studenter med DiaNa-erfarenhet: 

89% ansåg att de hade utvecklat sin 

kommunikativa förmåga under sin 

utbildningstid 



Ökad medvetenhet leder till utveckling! 



Studentresurser 

Lärare med handledarutbildning 

DiaNa samordnare 

 

Studenthälsan 

Språkverkstaden 



Pedagogiska vinster 

 

• Studenterna: Förmåga, kunskap och medvetenhet 

• Lärarna: interaktiva, medvetna   

 



Mjuka lärandemål - hårdvaluta 

Färdigheter för arbetslivet 

• Kan kommunicera sin kompetens 

• Inse sina styrkor 

• Redskap för reflektion och utveckling 

 

 

 

 

  
http://www.ibg.uu.se/larare/DiaNa/ 



Muntlig presentation – Återkoppling 

Återkoppling på muntlig presentation 
 

Övning: ………………………………………………Datum……… 

Kurs:  …………………………………………………  

Till:………………………………………………………….  

Från: ………………………………………………………...  

 

Jag kunde ta till mig innehållet … 

i liten utsträckning         O      O      O      O      i stor utsträckning 
 

Detta tycker jag var bra och varför:___________________________  

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________  
 

Detta tycker jag kan utvecklas och hur: _______________________  

__________________________________ _____________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________  
 

Helhetsintryck och kommentarer i övrigt: _____________________  

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_________________________________________ ______________

_______________________________________________________

_______________________________________________________  

 

Förslag på områden för återkoppling 
 

Helhetsintrycket  Engagemang 

   Kunnighet 

   Personlig framtoning 

   Förberedd 

 

Innehåll  Huvudtanke 

   Språk 

   Fakta 

   Argument 

   Kunskapsnivå 

 

Framförandet Närvaro 

   Röst 

   Artikulation 

   Kroppsspråk 

 

Kompositionen Inledning 

   Avhandling 

   Avslutning 

   Övergångar 

   Tidsdisposition 

 

Hjälpmedel  Manus 

   Föremål 

   Bilder 

   Textstorlek 

   Tekniska hjälpmedel 

   


