
Distansarbetet HT 18 
-Obs detta är ej en aktuell planering utan ett exempel (från föregående år) 

för att du ska få en ungefärlig inblick i hur arbetet kommer att se ut. 
 
Här kommer ett utdrag på hur arbetet på distansplattformen kan se ut, nästan varje vecka kommer 
nya uppgifter. 
Detta är alltså inte en planering för kommande läsår (så inga tider veckor gäller) och det kan 
komma att se annorlunda ut då kursen är dynamisk och utvecklas hela tiden tillsammans med 
deltagarna.  
Varje kurshelg får du en planering för distansarbetet som gäller veckorna fram till nästa 
kurshelg. 
 
O= obligatoriska 
F=frivilliga 
 
Vecka 36   
  Mina studier-planering (O) 
  Tankar efter kurshelgen(O) 
  Örtkort 1 + testa/bered din ört(O) BLODROT 
  Skörda Nypon till träff 5 (F) 
  ZOOM online om it´slearning onsdag klockan 18.00 (live) 
 
Vecka 37 ZOOM Skörda torka och förvara (O) Online måndag den 10:e kl 18.00?(live) 
  Häxprocesserna med Hella Nathorst Böös, inspelning (F) 
 
Vecka 38 Häxor och magi: Magiskt örtbruk från järnålder till medeltid (F) 
  Örtkort 2 + testa/bered din ört(O) 
  ZOOM Online om it´slearning tisdag kl. 17.00 (live) 
 
Vecka 39 Växtens delar (O) 
  Linné blomsterkungen (F) 
 
Vecka 40 Örtkort 3 + testa/bered din ört(O) 
  Giftiga växter i folktron (F) 
  Medicinhistoria kompendium, läsuppgift (F) 
   
 
Vecka 41 En giftfri vardag - inför kurshelgen (O) 
  ZOOM onsdag kl 18:00- I smågrupper. Berätta om dina upplevelser med  
  örterna du testat (live) 
 
 
Vecka 42  KURSHELG INGA DISTANSUPPGIFTER 
 
Vecka 43 Tankar efter kurshelgen (O) 
  Min utmaning, bestäm vilken utmaning du vill ha, förbered om det behövs (O) 
 
Vecka 44  LOV INGA UPPGIFTER 
 
Vecka 45 Testa ört- Ringblomma invärtes + ringlomma i olja (O) 
  Växtens delar 2 (O) 
  Min utmaning, påbörja senast denna vecka (O) 
 
Vecka 46 Fördjupning i en olja (O) 



  Min utmaning (O)- forts 
  - Koka salva hemma, eller annan örtberedning från ”historiska recept” eller recepten 
  från kurshelg 2 (F), dela resultat med oss andra.   
 
Vecka 47  Testa ört – Maskrosrot (O) 
  Min utmaning (O)- forts 
  Växter förr och nu med Hella Nathorst Böös, videointervju/inspelning (F) 
   
 
Vecka 48 En läkeväxt för huden. (O) 
  ZOOM Rapportera om ditt eventuella örtkok förra veckan samt ”din  

  utmaning” på torsdag kl 18.00 (live) i smågrupper.  
  Utvärdera gärna de  produkter ni tillverkade på kurshelgen 
  Min utmaning (O)- Rapport, för de som ej var med på ZOOM 
     
Vecka 49 Testa ört – Björkblad, invärtes + hårtvätt (O) 
  Bodymind läsuppgift inför nästa kurshelg( F) 
 
Vecka 50  KURSHELG INGA DISTANSUPPGIFTER 
  (någon gång här kommer dock en utvärdering till skolan som ni bör fylla i) 
 
Vecka  51 Tankar efter kurshelg (O) 
  Terminsutvärdering (O) 
  ZOOM om dina tre nya örtkompiar, björk, maskrosrot och ringblomma onsdag 

  klockan 19.00 
 
 
Distansarbete period 1 
Vecka 36- v.42 
 
Vecka 36   
  Mina studier-planering (O) 
  Tankar efter kurshelgen(O) 
  Örtkort 1 + testa/bered din ört(O) BLODROT 
  Skörda Nypon till träff 5 (F) 
  ZOOM online om it´slearning onsdag klockan 18.00 (live) 
 
Vecka 37 ZOOM Skörda torka och förvara (O) Online måndag den 10:e kl 18.00?(live) 
  Häxprocesserna med Hella Nathorst Böös, inspelning (F) 
 
Vecka 38 Häxor och magi: Magiskt örtbruk från järnålder till medeltid (F) 
  Örtkort 2 + testa/bered din ört(O) 
  ZOOM Online om it´slearning tisdag kl. 17.00 (live) 
 
Vecka 39 Växtens delar (O) 
  Linné blomsterkungen (F) 
 
Vecka 40 Örtkort 3 + testa/bered din ört(O) 
  Giftiga växter i folktron (F) 
  Medicinhistoria kompendium, läsuppgift (F) 
   
 
Vecka 41 En giftfri vardag - inför kurshelgen (O) 
  ZOOM onsdag kl 18:00- I smågrupper. Berätta om dina upplevelser med  



  örterna du testat (live) 
 
 
Vecka 42  KURSHELG INGA DISTANSUPPGIFTER 
 
Vecka 43 Tankar efter kurshelgen (O) 
  Min utmaning, bestäm vilken utmaning du vill ha, förbered om det behövs (O) 
 
Vecka 44  LOV INGA UPPGIFTER 
 
Vecka 45 Testa ört- Ringblomma invärtes + ringlomma i olja (O) 
  Växtens delar 2 (O) 
  Min utmaning, påbörja senast denna vecka (O) 
 
Vecka 46 Fördjupning i en olja (O) 
  Min utmaning (O)- forts 
  - Koka salva hemma, eller annan örtberedning från ”historiska recept” eller recepten 
  från kurshelg 2 (F), dela resultat med oss andra.   
 
Vecka 47  Testa ört – Maskrosrot (O) 
  Min utmaning (O)- forts 
  Växter förr och nu med Hella Nathorst Böös, videointervju/inspelning (F) 
   
 
Vecka 48 En läkeväxt för huden. (O) 
  ZOOM Rapportera om ditt eventuella örtkok förra veckan samt ”din  
  utmaning” på torsdag kl 18.00 (live) i smågrupper.  
  Utvärdera gärna de  produkter ni tillverkade på kurshelgen 
  Min utmaning (O)- Rapport, för de som ej var med på ZOOM 
     
Vecka 49 Testa ört – Björkblad, invärtes + hårtvätt (O) 
  Bodymind läsuppgift inför nästa kurshelg( F) 
 
Vecka 50  KURSHELG INGA DISTANSUPPGIFTER 
  (någon gång här kommer dock en utvärdering till skolan som ni bör fylla i) 
 
Vecka  51 Tankar efter kurshelg (O) 
  Terminsutvärdering (O) 
  ZOOM om dina tre nya örtkompiar, björk, maskrosrot och ringblomma onsdag 
  klockan 19.00 
 

 


