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Motion (L) Porr-filter i skolans nätverk (BSN 2018/182)
Beslut
Barn- och skolnämnden föreslår kommunfullmäktige att svara att motionen anses besvarad.

Reservationer
Thomas Jansson (L) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en protokollsbilaga i ärendet.

Sammanfattning
Liberalerna har i motion till kommunfullmäktige föreslagit att Lidköpings kommun inför ett
filter som gör det omöjligt för eleverna att surfa på olämpliga sidor på de digitala verktygen. I
motionen anges att de olämpliga sidor som bör filtreras bort innehåller exempelvis pornografi,
extremt våld, våldsbejakande extremism m.m. Vidare vill motionärerna att Lidköpings skolor
och förskolor får i uppdrag att se över hur man ytterligare kan stärka arbetet inom ramen för
NOV (Normer och Värden) i förebyggande syfte och därmed främja barn- och ungas
utveckling av sunda grundläggande värderingar.
På våra grundskolor finns idag möjligheten att sätta in filter på enskilda elevernas Ipads.
Denna möjlighet har använts i några fall då skolan eller hemmet upptäckt att eleven har
besökt olämpliga sidor.
Att införa ett automtiskt filter på alla Ipads och datorer har både för- och nackdelar för
utbildningen för eleverna. Ett filter kan ställas in på olika kategorier som blockeras i elevernas
devices eller att systemet ger en varningssignal till eleven om att den är på väg in på något
olämpligt. Går eleven vidare så kan systemet ställas in så att Ipaden eller datorn stängs av. Att
avgränsa filtret till vissa kategorier blir den stora knäckfrågan i denna motion, vilka kategorier
ska begränsas? Vilka intressen styr detta? Vilka övervakningsmöjligheter kan verksamheten
ha på den enskilda elevens internetanvändning? Det finns idag filter som loggar varje sida
som eleverna besöker som sedan kan användas för att logga användning men också styra
elevernas användning av internet. Detta torde vara en juridisk fråga utifrån våra grundlagar.
Ett filter ger aldrig ett hundraprocentigt skydd då det alltid kommer nya sidor som filtret inte
hunnit uppdaterat. Barn & Skola följer dock den tekniska utvecklingen inom detta område.
Inom Göliska har en av fem kommuner installerat filter vilket sitter på nätverket. Filtrets
funktion gör att användaren får en varning när olämpliga sidor besöks och väljer man då att gå
vidare in på sidan blir man utkastat ur nätet. En person i den aktuella kommunen har som
uppgift att se över överträdelser och rapportera detta. Filtret har fungerat tillfredsställande.
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Ett filterlösning likt de som beskrivs ovan kostar att köpa in och det är sedan ett löpande
arbete att övervaka överträdelserna. Om det inte finns tydliga konsekvenser av en överträdelse
så kan filtret upplevas verkningslöst.
Nackdelarna med ett filter är att skolans värld inte ser ut som världen är utanför skolan, den
digitala enheten som eleverna har med sig hemifrån har full tillgång till allt som internet
möjliggör. Ju fler kategorier man väljer att ta bort i ett filter desto mer omöjliggör det
undervisningen digitalt. Det kan gälla exempelvis sexualkunskap och vissa etiska/moraliska
dilemman.
Det som idag delar kommunernas syn på digitala filters varande eller inte varande är det
demokratiuppdrag som finns i uppdraget som anställd i förskola och skola. I läroplanerna står
det angivet på flera sätt och i flera sammanhang. Sammanfattningsvis går det att beskriva så
här; Det är inte tillräckligt att skolan förmedlar kunskap om grundläggande demokratiska
värderingar. Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna
för att aktivt delta i samhällslivet. Den ska utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar.
Ur den synvinkeln är skolans uppdrag snarare att arbeta med eleverna kunskaper och tillit och
i de fall som skolans verktyg trots detta utnyttjas på fel sätt begränsa för den individ som inte
klarar av använda delar av internet på ett sunt sätt.
Motionärerna vill att förskolor och skolor ska stärka det förebyggande och främjande arbetet
av sunda grundläggande värderingar. Det är på detta sätt som Lidköpings kommun valt att
arbeta hittills och inom skolan finns det en mängd exempel på detta.

Expedieras till
Kvalitets- och utvecklingschef
IT pedagog
IT utvecklare
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag




Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
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