
Skapa rutiner
Planera din dag som om du var i skolan. Sätt 
alarmet på mobilen för att bli påmind om när 
dina lektioner & raster börjar/slutar.  
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KLä på dig
Visst, det är skönt att glida runt i bästa 

sovtröjan hela dagen, men om du klär på dig 
och fixar dig som om det var en skoldag 
kommer du lättare in i ett plugg-flow.
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PAUSA
Ta rast och ät lunch samma tider som i 
skolan. Ät inte framför datorn så din hjärna 
får paus från skärmen! Gå några varv runt 
huset för att få ny energi. 
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Låt skoldagen ta slut
Dina lärare kommer troligtvis att skicka ut 

uppgifter och information dygnets alla 
timmar. Men kom ihåg att när skoldagen 

är slut ska du inte stressa upp dig med ha 
stenkoll på inboxen.  
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GLÖM INTE KOMPISARNA
Att plugga hemma kan bli både ensamt och 
tråkigt i längden. Med Facetime, Zoom eller 

Skype kan ni plugga tillsammans!
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GÅ upp ur sängen
Att ligga med datorn i sängen är skönt...ett 

tag. Kropp & hjärna kommer tacka dig om du 
sitter i alla fall någorlunda vettigt. Byt gärna 

plats ett par gånger om dagen.  
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SKOLA VS. FRITID
Mobilen för kompisar, datorn för skola. 
Det blir lättare att orka med dagen om du har 
skola och fritid i varsin pryl (din lärare tycker 
nog att mobilen ska ligga i ett annat rum när 
du pluggar).
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