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Mobilfri skoltid 
 
Under vårterminen 2018 införde vi mobilfri skoltid för en årskurs. Det innebar att 
mobiltelefoner inte skulle användas under skoltid utan lämnades kvar hemma, alternativt 
var inlåsta på skolan under skoldagen. Vi genomförde kontinuerliga utvärderingar där 
undervisande lärare och elever deltog. Tillsammans med personalen kunde jag se en tydlig 
skillnad med ökad studiero och koncentration under lektionerna samt färre konflikter. Vi 
kunde se att eleverna var mer aktiva under raster med olika aktiviteter och att trivseln 
ökade. Många elever var positiva till en mobilfri skoltid och andra inte. Elevernas negativa 
åsikter var att de upplevde det svårt att ha koll på tiden samt att de kände en otrygghet i 
att inte kunna ringa hem under dagtid på ett enkelt sätt. De flesta upplevde dock att 
mobilfri skoltid medförde att de umgicks mer med varandra och att det var bättre 
koncentration på lektionerna. 
 
En av våra viktigaste uppgifter är att värna om att alla elever ska känna sig trygga på vår 
skola och få den studiero de har rätt till. Utifrån vår erfarenhet från vårterminen 2018, ser 
vi att studiero och koncentration har gynnats av mobilfri skoltid. 
 
Vi har också en hälsoprofil på Mariebergskolan som inriktar sig på såväl den psykosociala 
som den fysiska hälsan. Forskning visar att våra hjärnor förändras av intensivt användande 
av internet, inte minst från våra mobiltelefoner. Detta tillsammans med att vi önskar en 
fortsatt ökning av social gemenskap och aktivitet på rasterna, gör att vi ser att mobilfri 
skoltid gynnar våra elever. 
 
Av omtanke kommer vi därför att införa mobilfri skoltid med start från och med måndagen 
den 20/8. Vi uppmuntrar våra elever att lämna sina mobiltelefoner hemma. Om de tar med 
mobiltelefonerna till skolan ska de förvaras i elevskåpen under hela skoldagen. Visar det sig 
att elever inte efterföljer våra ordningsregler om mobilfri skoltid, kommer kontakt tas med 
berörda vårdnadshavare. Beslutet gäller under höstterminen 2018 och utvärdering sker i 
slutet av terminen. 
 
Vi kommer naturligtvis se till att eleverna har möjlighet att ringa från någon av skolans 
telefoner. Lärarna nås enklast via mejl men om ni behöver komma i kontakt med ert barn 
under skoltid kan ni nå oss på de telefonnummer som finns angivna på hemsidan, 
www.karlstad.se/mariebergsskolan 

 

Vi vädjar om er förståelse och räknar med ert stöd. 
Mikael Rundh 
Rektor 
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