
Lärardagen
Onsdag 24 augusti 2022

Konferens på Umeå Folkets hus



Lärardagen är öppen för alla vid Teknisk-naturvetenskap-
lig fakultet som arbetar med utbildningsfrågor och som är 
intresserade av att vara med och utveckla undervisning och 
examination på våra kurser och program.
Årets lärardag den 24 augusti kommer att genomföras på 
Umeå Folkets Hus.
 
Dagens utgångspunkt är föredrag och diskussioner kring 
vetenskapligt skrivande, kursutvärderingar och post-Coro-
na-undervisning. De två första sessionerna kommer att 
hållas på svenska. Under eftermiddagen kommer också 
ett engelskspråkigt spår erbjudas och som handlar om 
post-Corona-undervisning, exempelvis i hybrida miljöer.

Välkommen till den 8:e Lärardagen!

 
OM ZOOM-föreläsningarna:
 
Kommunikation med DiaNa-modellen 
Katarina Andreasen, Uppsala universitet
 
DiaNa-modellen för kommunikationsträning för studenter har använts i 
över 20 år vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet på Uppsala universitet. 
Katarina Andreasen kommer att berätta om hur de arbetar med åter-
koppling och skrivuppgifter, både teoretiskt och med konkreta exempel. 
För mer information, se https://www.diana.ibg.uu.se

Beyond hybrid – Building the digital campus 
Alastair Creelman, Linnéuniversitetet 

How can we create a university where physical and digital learning spa-
ces are integrated and where all students can interact and collaborate 
regardless of location?
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Umeå Folkets hus

08.30 Check-in med kaffe, chans att träffa kollegorna

09.00  Välkommen, kort information om dagen

 09.15 Kommunikationsträning med DiaNa-modellen (via Zoom)
 Katarina Andreasen, Uppsala universitet
  
10.00 Fika

10.30 Receptet för skrivande som förändrar läsaren
 Martin Rosvall, Institutionen för fysik, Umeå universitet
  
11.00  Diskussioner/workshop i grupper kring förmiddagens pass  

om akademiskt skrivande 

12.00 Lunch

13.00  Beyond hybrid – Building the digital campus (via Zoom)
 Alastair Creelman, Linnéuniversitetet
  
13.45 Parallella sessioner 

14.30 Fika

16.15 Dagen avrundas

Engelskt spår: 
Workshops/diskussioner 
kring digitala lärmiljöer,
Alastair Creelman

Svenskt spår: 
Presentation om kurs- 
utvärderingar och LEQ, 
Dan Borglund, UPL

Engelskt spår: 
The recipe for writing that 
changes the reader
Martin Rosvall,  
Institutionen för fysik

Svenskt spår: 
Workshops kring kurs-/
progamutvärderingar, 
exempel genomförda på 
fakulteten presenteras 
och diskuteras




