DiaNa kommunikationsträning
– information för lärare

Rusta dina studenter för arbetslivet!
DiaNa-modellen hjälper dig som lärare att på ett effektivt
sätt arbeta med färdighetsträning för dina studenter så att de
kan utveckla sina kommunikationsförmågor. Kommunikativa
färdigheter efterfrågas alltmer av arbetsgivarna och många
alumner berättar hur viktig kommunikationsträningen varit när
de börjat arbeta.

www.ibg.uu.se/larare/diana

Ämnesintegrerad kommunikationsträning
DiaNa (Dialog för Naturvetare och Teknologer) är färdighetsträning
i kommunikation som sker systematiskt och ämnesintegrerat.
Kommunikationsövningarna bygger på varandra så att studenternas
kommunikationsförmåga utvecklas under utbildningens gång.
Övningarna behandlar olika aspekter av kursernas ämnesinnehåll
och utgör därför en naturlig del av kurserna.

Återkoppling till studenterna

Studenternas självvärdering

Efter varje kommunikationsövning får
studenterna återkoppling som fokuserar på
deras styrkor och utvecklingsmöjligheter.
Både medstudenter och handledare ger
återkoppling.

För att studenterna ska utvecklas i sin kom
munikationsförmåga gör de självvärderingar
i en digital portfölj efter varje övning. Där
sammanfattar de den återkoppling de fått
och sätter upp nya mål inför nästa övning.
Självvärderingen utför studenten själv.
Lärarens inför självvärderingen uppgift be
står i att uppmana sina studenter att logga
in i den digital portföljen och fylla i självvär
deringen. Inför en övning påminner läraren
studenterna om att titta på sina mål från
den senaste övningen. Detta är viktigt för
att skapa en progression i kommunikations
träningen.

Vilka färdigheter tränas och hur?
• Muntliga presentationer med
progression – från kortare till
längre presentationer, inför en liten
grupp till en stor publik, med ökat
användande av tekniska hjälpmedel
och ökande krav på professionalitet
• Skriftlig kommunikation – från
kortare till längre vetenskapliga
och populärvetenskapliga texter
och rapporter med ökande krav på
professionalitet
• Gruppkommunikation –
grupparbeten och diskussioner med
fokus på effektivt arbete i gruppen
och gruppdynamik

Naturvetarkonferensen
Varje höst anordnas en DiaNa-konferens
där studenter presenterar sina arbeten inom
olika ämnen. Du som lärare har den viktiga
uppgiften att uppmuntra dina studenter att
medverka på konferensen för att öva på att
prata inför en stor publik.

Handledarkurser

Intyg till meritportföljen

Lärare som handleder kommunikations
övningar erbjuds handledarutbildning
som leds av specialister inom
muntlig och skriftlig kommunika
tion samt gruppkommunikation.
Handledarutbildningarna bidrar till att
skapa samsyn och bygga upp kompeten
sen hos lärarkåren. Kurserna ger lärarna
de kunskaper de behöver för att kunna
fungera bra i rollen som h
 andledare.

Handledarutbildningarna har ett
pedagogiskt meritvärde och därför
ges intyg som du kan inkludera i din
pedagogiska meritportfölj.

Mer information
Läs mer på webben:
www.ibg.uu.se/larare/diana/ eller kontakta
DiaNa-koordinatorerna: diana@ibg.uu.se

