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Motion:

Mobilfri skola i Piteå Kommun
Användandet av mobiltelefoner ökar konstant, och det är mer regel än undantag att elever
i grundskolan regelbundet använder mobiltelefon. Användandet sjunker lägre ner i
åldrarna, och det är vanligt även i mellanstadiet.
Studier visar att elevernas resultat påverkas av att mobilen följer med i in klassrummet,
och det är de svagaste eleverna som påverkas mest.
Enligt en studie som Centre for economic performance gjort (ISSN 20422695) stiger
resultaten i hela elevgruppen med ca 6% när ett mobilförbud i klassrummen genomförts,
men det är de svagaste eleverna som “driver” skillnaden. I den gruppen ökar resultaten
med upp till 14%. Högpresterande elever verkar i studien klara av att dela
uppmärksamheten mellan mobiltelefonen och undervisningen, och i den gruppen kan
man inte utläsa nån skillnad alls av mobilförbudet.
I Sverige har mobilförbud prövats på ett antal orter. Senast uppmärksammat på
Gripsholmsskolan i Mariefred, där man infört ett system som innebär att eleverna
“checkar in” sin telefon innan skolan börjar, för att sedan “checka ut” den vid skoldagens
slut. Beslutet på Gripsholmsskolan togs med stor majoritet på föräldrarådet och gäller alla
elever i årskurserna 69.
Vad som framkommer i den engelska studien ovan är att mobiltelefon i skolan är en fråga
om jämlikhet. I det här fallet blir skillnaden mindre mellan de högpresterande eleverna,
som inte störs alls av att ha mobilen i klassrummet, och de elever som har svårare att
koncentrera sig på undervisningen. I tider när PISAresultaten är låga och sjunkande bör
åtgärder för att vända trenden vidtagas. Sverigedemokraterna menar att ett mobilförbud
vore ett första steg mot bättre resultat i skolastudien. Piteå ligger redan idag i topp. Låt
oss fortsätta att göra det.
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Sverigedemokraterna Piteå yrkar:
Att:
Kommunfullmäktige uppdrar BUN att utreda lämpliga former för en mobilfri skola i
Piteå Kommun
Att: 
Möjlighet till undantag från mobilförbudet ska kunna medges för elever som
behöver mobiltelefonen som ett stöd i undervisningen.
Att: 
BUN pekar ut en lämplig skola att på prov införa mobilförbud fr.o.m HT 2016.

För Sverigedemokraterna:
Magnus Häggblad, Gruppledare
______________________________________
Elin Håkansson, Ledamot Kommunfullmäktige
______________________________________
Robert Håkansson, Ersättare Kommunfullmäktige
______________________________________
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