Elevevaluering forsøk med mobilfri skole på Ra ungdomsskole
Undersøkelse utført av 105 elever på 8. trinn 15.04.15
«Vi er godt i gang med prøveperioden med mobilfri hverdag på skolen. Et ledd i dette forsøket er å
evaluere det for å se hva som har vært positivt og negativt.»
Hvor mye brukte du mobilen (eller nettbrett eller egen pc) i pausene før
skolen ble mobilfri?
Stort sett bestandig
9
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3
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Har det vært enklere eller vanskeligere enn du fryktet på forhånd å klare seg
uten mobilen på skolen?
Det har vært enklere enn jeg regnet med
97
Det har vært vanskeligere enn jeg regnet med
8
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Det har vært enklere enn
jeg regnet med
Det har vært
vanskeligere enn jeg
regnet med
92 %

Har pausene blitt hyggelige eller tristere uten mobil eller pc?
Hyggeligere
Tristere
Samme som før

41 %

51
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Hyggeligere
49 %

Tristere
Samme som før

10 %

Har du blitt bedre kjent med flere etter at skolen ble mobilfri?
Ja
45
Nei
60

43 %

Ja
Nei

57 %

Tror du mobilfri skole gjør at det blir mer eller mindre konflikter og mobbing
på skolen?
Mer
3
Mindre
43
Samme som før
59
3%

Mer
41 %

Mindre
Samme som før

56 %

Tror du mobilfri skole gjør at du lærer mer eller mindre på skolen?
Mer
42
Mindre
14
Samme som før
48

40 %

46 %

Mer
Mindre
Samme som før

14 %

Vil du ha den gamle ordningen tilbake, eller vil du ha det slik som det er nå?
Ja, jeg ønsker at vi kan bruke mobil og pc som før.
62
Nei, jeg syns det er bedre slik det er nå.
43

Ja, jeg ønsker at vi kan
bruke mobil og pc som
før.

41 %

59 %

Nei, jeg syns det er
bedre slik det er nå.

Her ønsker vi at du skriver hva du synes har vært positivt med mobilfri skole, og hva
som har vært negativt.
 «jeg syns det har vært veldig bra, fordi alle blir mer sosiale og nå står vi ikke bare i klynger
og ikke snakker sammen. dekning her inne, så da er det ikke noe problem.»
 «jeg kommer egentlig ikke på noe negativt, for det eneste negative som kunne vært er hvis
non skulle hatt tak i deg i friminuttet, men det er ikke»
 «vi snakker mye mer»
 «vi får pratet mer sammen, men det er greiit å ha mobilen med
seg;))»
 «folk er mer sosiale.»
 «Jeg syntes at folk har snakka mer sammen etter vi prøvde med mobilfriskole men det blir
litt vanskelig å komme tidsnok til timene fordi vi ikke kan sjekke klokka uten mobil hvis vi er
ute»
 «Positivt: mer sosial, ler mer. Negativt: Vanskelige å skjekke lekser.
må logge på pc.»
 «vi snakker mye mere,negativt ingen ting»
 «Positivt: snakket mer sammen og spilt kort.»
 «Positivt: Man blir mer sosial.»
 «Det som har vært positivt er at det ikke er noen som sitter på
mobilen rundt meg»
 «Er en tydelig forskjell på hvordan eleven arbeider på
trinnen.»
 «Positivt: det er flere som har snakket med hverandre, og mest
sannsynlig blitt venn med flere.»
 «Jeg mener a vi bør få olv til å ha mobilen i lomma, men ikke spille på den. Hvis noen sitter
med den i friminuttet kan lærer gå bort å si ifra/varsle om at du bør legge den fra deg. Men i
flere fag kunne vi treng mobilen så jeg syns det er en fordel og ha den lett tilgjenglig.»










«Negativt: Det kan være vanskeligere å f.eks. sjekke leksene på fronter, og finne
informasjon til neste time»
«det har bare vært negativt fordi man sitter alene i
friminuttene»
«det jeg syntes har hvert litt irriterende, siden vi nå har vent oss til å bruke telefonen i
friminuttene. bare sånne vaner som og sjekke klokka eller vise bilder OSV .»
«det har vært helt passe men jeg vill ha mobil får da kan jeg se klokka og ring vis det er no
tenk vis det er noe som litt personlig så må jeg stå foran en lærer og si det ikke gøy!»
«ingenting annet er positivt enn at vi har spilt litt fotball»
«Negativt: Man kan ikke sjekke fronter på mobilen lenger»
«ikke kan høre på musikk i pausene»
«Man kan ikke sosialisere seg uten tlf, man har ingen å snakke med
eller noe og gjøre uten mobil.»

