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Studieteknik 

Att studera på distans är lite annorlunda än att studera på 

traditionellt sätt.  

Du kan t.ex. själv bestämma var och när du skall ägna dig åt 

studierna, mellan de obligatoriska träffarna på skolan. 

Genom den frihet som distansstudier innebär får du träning i att 

själv söka och bearbeta kunskap. Det är dock viktigt att du planerar 

och organiserar dina studier redan från början så att du kommer i 

gång med studierna. 50 % innebär ca 10/tim. i veckan, förutom 

träffarna, även om det givetvis är individuellt. 

 

Lärplattform 

Vi arbetar sedan hösten 2020 i lärplattformen Teams 

Vid distansstudier fungerar lärplattformen delvis som din handledare 

genom att ge anvisningar och uppgifter. Syftet är att den skall 

vägleda dig genom kursen, tillsammans med personlig kontakt med din 

handledare. 

 

 

Träffar i Mora 

Vi träffas på Mora Folkhögskola fyra gånger per termin. 

Det är ett krav att du närvarar 75 % vid dessa träffar.  

Vid träffarna redovisar ni studerande vissa uppgifter och vi kan 

diskutera och utbyta erfarenheter med varandra. Gruppdiskussioner 

varvas med föreläsningar/lektioner. Ofta illustreras ett ämne med 

olika filmer. Vi går även igenom de kommande uppgifterna. Vid vissa 

träffar gör vi studiebesök eller har externa föreläsare.  

Vid ev. frånvaro ring 0250-942 00 eller skicka e-post 

info@morafhsk.se , innan träffen till skolan, alternativt, lägg in i 

schoolsoft.  

 

Inlämningsuppgifternas syfte 

Är främst att vara en hjälp till din inlärning men kan även fungera 

som kunskapsredovisning. Du får alltid återkoppling från din 
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handledare via lärplattformen. Inlämningsuppgifterna kan vara såväl 

enskilda som gruppuppdiskussioner/trådar i forum.  

Vi uppskattar att du respekterar tiden för insändning av 

arbetsuppgiften. 

 

Handledarkontakt 

Dina handledare under den här utbildningen kommer att vara Tina 

Hansdotter Bengtsson och Maria Hellsten. 

 

Tina 0250-94 252 

Mail: tina.hansdotter-bengtsson@morafhsk.se 

Maria 0250-94 254 

Mail: maria.hellsten@morafhsk.se 

 

Postadress: Mora Folkhögskola 

Yvradsvägen 29 

792 34 Mora 

 

Distansdialogen mellan studerande - handledare – studiegruppen är 

ryggraden i distansundervisningen. 

I dina studier har du alltid möjlighet att kontakta din handledare via 

meddelandefunktionen i Teams, via mail eller personlig kontakt via 

telefon eller på skolan. Om du känner att du fastnar och har svårt 

att gå vidare med någon uppgift är det viktigt att du kontaktar din 

handledare så snart som möjligt. 
 

Bedömning  

Till varje tema/delkurs/moment finns angivet hur de uppgifter som 

gäller för temat/kursen ska redovisas. Uppgifterna kan t.ex. vara 

utförda enskilt eller i studiegrupp, skriftliga eller muntliga 

redovisningar. 

Betyg ges ej men en återkoppling ges på varje inlämnad uppgift.  

 

För att få ut kursintyg krävs att du redovisat alla studieuppgifter, 

ett aktivt deltagande i lärplattformen samt en närvaro på minst 75 % 
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på träffarna på skolan. Intyg skickas ut efter genomgången kurs (år 

2). 

 

 

Böcker 

Du ansvarar själv för inköp av böcker. Referenslitteraturlista ges, 

inför varje delkurs/moment. (se välkomstbrev för information om 

obl. kurslitteratur) 

 

Datorer 

Eftersom detta är en distanskurs är det ett krav att du har 

grundläggande datakunskap och tillgång till dator och 

internetuppkoppling under kurstiden.  

 

Kommunikationen mellan kurstillfällena sker via lärplattformen 

Teams. Du får stöd av kursansvarig/teknikansvarig för att komma 

igång med Teams. 

Tillgång till hemdator samt god uppkoppling är eget deltagaransvar. 

På skolan finns tillgång till elevdatorer till vilka du får ett eget 

lösenord så du kan komma in på skolans nätverk. Datorerna kan bokas 

eller användas då det inte är lektioner i datasalen. 

 

Skriftliga arbeten redovisas in via skolans lärplattform Teams. 

 

Diskussioner mellan kurstillfällena 

En viktig del av denna distansutbildning är diskussioner, reflektioner 

och kunskapsspridning i lärplattformen som finns kopplad till kursen 

samt på träffarna. 

Det ingår i kursen att vara aktiv i lärplattformen och på träffarna. 

All kommunikation såsom uppgifter och återkoppling på dessa kommer 

att finnas i lärplattformen Teams, det är därför viktigt att man 

deltar aktivt i kursen och i kommunikationen under kursen. Man 

behöver logga in på lärplattformen minst 2 ggr/vecka, för att vi ska 

kunna vara säkra på att viktig information når alla kursdeltagare. 

 



 
 


