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JOBBA HEMIFRÅN - TIPS! 

1. Avgränsa arbetsdagen genom att ha en tydlig start och avslutning. Det kan vara 
göttigt att tänka att man ska strosa runt i pyjamas, men gör som vanligt - gå upp, 
klä på dig, dricka kaffe och börja därefter att jobba. Ett tips är att markera 
början/slut på dagen med en promenad. 

2. Ta pauser! Fikan är helig på folkhögskolan så se till att fika med kollegorna t.ex. via 
Skype eller Google Hangouts. Och ta en ordentlig lunchpaus! Under en “normal” 
arbetsdag har vi pauser, se till att ta dem även hemma. 

3. Om du har möjlighet - arbeta i ett visst rum/en viss del av bostaden. Då kan du 
lättare stänga av jobbet vid arbetsdagens slut. 

4. Att göra-listor är din bästa vän! Sätt upp mål för dagen för att få struktur. 

 

BEGRIPLIG TEXT 

Undervisning på distans blir lätt text-tung och möjligheterna att komplettera skriftliga 
instruktioner med muntliga är mer begränsade. Dyslexiförbundet har tagit fram 19 
faktorer som hjälper till att göra en text mer begriplig. 

 

19 faktorer för en begriplig text 

Tänk på detta om du vill skriva en begriplig text, men kom ihåg att olika grupper kan ha 
olika önskemål. 

• Rubrik som beskriver innehållet  

• Punktlistor är bra  

• Gör mellanrum mellan stycken (styckeindelning)  

• Gör sammanfattningar till långa texter  

• Tänk på radavståndet (mellanrummet mellan raderna)  

• Går det att lyssna på texten?  

• Finns det bilder som förtydligar innehållet?  

• Markera viktiga ord med fetstil  

• Kan man se en filmversion av texten?  



• Ingress 

 • Det viktigaste först  

• Mellanrubriker som beskriver innehåll  

• Kort text 

 • Korta rader  

• Fet stil markerar de första orden i ett nytt stycke  

• Breda marginaler 

 • Undvik avstavningar  

• Undvik förkortningar  

• Inte för liten storlek på bokstäverna 

Källa: Begriplig Text 

 

FILMVERKTYG 

Screencast-o-matic är ett gratisprogram som låter en spela in det som händer på 
skärmen. Bra om man vill hjälpa deltagare med instruktioner i olika program. 
Gratisversionen har en begränsning där man bara kan spela in 15 minuter i taget. 

 

VIDEOSAMTAL 

https://www.skype.com/sv/ 

https://gsuite.google.se/intl/sv/products/meet/ 

https://zoom.us/ 

 

LÄNKAR SOM SAMLAR ANDRA LÄNKAR 

Mittuniversitetet tipsar om resurser för “aktivt lärande” vid distansstudier. 

Intervju med förstelärare i Lärarnas tidning angående distansstudier (innehåller länkar 
till resurser) 

 

LJUDBÖCKER 

Samlingsapp för ljudböcker på bibliotek: 
https://www.axiellmedia.com/bibliotekstjanster/biblio/ 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fscreencast-o-matic.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR1hyKxjMRKaahp8JVpd44ALJ7wpxrzgkw3-FpPA5TP7-sAO_u8aUXrHNUc&h=AT3RJjjT9wxLZV18ghceD-t6ztRgIzfK6RkPiebMVw2egKuDQWWXja4rxAqxd_OAyBfnX8ARM50_0Ortk8URekAIcd2SChbURFwlRX7ZhTp0AgXPvTkTBb9Jx5ivXfFMdIA
https://zoom.us/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.miun.se%2Fmedarbetare%2Flarare%2Flarandestod%2Fdigitala-verktyg%2Faktivt-larande%2F%3Ffbclid%3DIwAR0w-JfjWZqW70-s2kCV2A-u0Gl_Zlb0QqapBMH62hkbBTRP3Qpu7Syachc&h=AT3RJjjT9wxLZV18ghceD-t6ztRgIzfK6RkPiebMVw2egKuDQWWXja4rxAqxd_OAyBfnX8ARM50_0Ortk8URekAIcd2SChbURFwlRX7ZhTp0AgXPvTkTBb9Jx5ivXfFMdIA
https://lararnastidning.se/forstelararens-basta-tips-till-distansundervisningen/?fbclid=IwAR0w-JfjWZqW70-s2kCV2A-u0Gl_Zlb0QqapBMH62hkbBTRP3Qpu7Syachc
https://www.axiellmedia.com/bibliotekstjanster/biblio/


STREAMA LÅNGFILM GRATIS (och lagligt!) 

Om ens bibliotek är anslutet till cineasterna kan man streama film utan kostnad här: 
https://www.cineasterna.com/sv/ 

 


