
Mobilpolicy 

Bakgrund:  

Svenska elevers skolresultat sjunker i internationella jämförelser. Beträffande läsförmåga 

och matematik ligger grundskoleelever betydligt sämre till än många andra länders barn i 

motsvarande ålder. Resultaten i Pisaundersökningen som publicerades för en tid sedan är 

visserligen inte helt rättvisande av olika skäl, och visar heller inte en komplett bild, men talar 

trots det sitt tydliga språk. Man kan dra slutsatsen att våra elever behöver stärkas i sitt 

lärande.  

Svenska elever har internationellt sett mycket goda förutsättningar att vara framgångsrika 

inlärare, och är så när det gäller många färdigheter, men generellt sett är basfärdigheterna 

eftersatta och många elever behöver öka sin fokusering på detta arbete. Ett iakttagbart 

faktum för lärare som arbetat länge, är att uthållighet och koncentration har minskat i 

omvänd grad mot ökande användning av mobiltelefoner. Svenska barn har fler 

mobiltelefoner än barn i många andra länder, vilket öppnar deras skoldag för omvärlden. 

Under senare år har också problemet med nätkränkningar uppmärksammats, en form av 

mobbing som inte är synlig för personal i skolan, och som därför är mycket svår att åtgärda. 

Viss, men inte all, aktuell forskning visar att ökande mobilanvändning ger sämre 

koncentrationsförmåga. En aldrig så avstängd eller tyst mobiltelefon påminner dock om det 

sociala liv elever inte behöver under skoldagen. Ofta händer något under raster som 

övertrumfar lektionernas innehåll. Elever i grundskoleåldern kan inte förväntas göra mogna 

prioriteringar. 

Av dessa skäl planerar vi att genomföra den mobilfria skoldagen. 

Policy: 

Eleverna checkar in mobiltelefonen eller annan elektronisk utrustning med 

uppkopplingsmöjlighet genom morgonperiodlärarens försorg innan första lektionen börjar. 

Mobilerna låses in på mentors arbetsrum under hela skoldagen och lämnas ut av 

undervisande lärare när sista lektionen avslutas. Om skoldagen avslutas på annan ort än 

skolan, ska mobilerna lämnas ut för avfärd. De dagar, som avslutas med halvklass eller annan 

gruppundervisning återsamlas klassen i klassrummet och någon av de undervisande lärarna 

lämnar ut telefonerna enligt överenskommelse. 

Om elev nödgas kontakta någon utanför skolan under skoldagen, sker detta genom skolans 

telefoner. Om en elev behöver nås av någon utanför skolan används numret till kansliet. 

Mentorer och rektor kan också nås via telefon eller mail. 

De elever som pga särskilda behov använder hjälpmedel, ska inte tvingas använda privata 

sådana, utan skolan ska tillhandahålla nödvändig utrustning. 


