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Johan Skytteskolans kommentar angående uppkommen fråga kring
användande av digitala verktyg
I takt med elevers ålder och mognad, behöver lärare och annan skolpersonal arbeta förebyggande för att
eleverna ska känna sig trygga i skolan och få en god studiemiljö. I det arbetet ingår frågor om nätet och sociala
medier, eftersom dessa är en stor del av elevernas skolvardag och fritid. I detta följer vi Skolverkets
rekommendationer.
Stockholms stad vill ge alla elever likvärdiga förutsättningar för sitt lärande. Läroplanen talar om modern teknik
som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. För att få en modern utbildning i
dagens samhälle måste digitalt stöd inkluderas. Skolinspektionen har i beslut konstaterat att skolor använder
digitala läromedel i de flesta ämnen och att digitala enheter är en förutsättning för att eleven ska kunna ta del
av undervisningen. Digitala enheter är då ett lärverktyg i skollagens mening. Eleverna ska utan kostnad ha
tillgång till de läromedel och den utrustning som behövs för att få förutsättningar att nå utbildningens mål. En
skola kan inte förutsätta att elever har egna datorer eller motsvarande att använda i utbildningen, varken för
arbete i skolan eller hemma. Användning av läromedel i skolan ska ske under lärarens ledning.
Även om eleverna får låna surfplattorna och använda de hemma, anges i förvaltningens riktlinjer att installation
av program och användning av tjänster i första hand ska ske på lärarens uppmaning och för lektionssyfte då
den digitala enheten ska vara ett verktyg för studier.
Vårt uppdrag är bl.a. att se till att våra elever utvecklar en adekvat, digital kompetens. Detta handlar om att
kunna använda digitala verktyg, men också att utveckla ett förhållningssätt till all konstruktiv information, och
destruktiv desinformation som finns åtkomlig via internet.
Ja, Stockholms stad har ett porrfilmer. Stockholms stad har ett externt företag som hanterar detta och håller
filtret uppdaterat. Filtret är kopplat till skolans WiFi som heter StockholmInternt och det är det nät som alla
skolans iPads kopplar upp till automatiskt när man är i och omkring en kommunal skola i Stockholms stad
(vilken skola som helst). Det betyder att när du kopplar upp en av skolans iPads på ett annat nätverk (t ex
hemma) så filtreras inte datatrafiken från internet via Stockholms stads WiFi. Det blir då precis som när man
använder sin privata telefon/platta. Många elever som upplever att de blir spärrade av stadens filter (som även
filtrerar bort opålitliga sajter eller på annat sätt innehåller data som är klassat som olämpligt) kan koppla upp
sig (både skolans och privata mobiler) och surfa via sitt privata wifi (via sin mobil) och det kan ske även i skolan.
Detta har eleverna koll på – och föräldrar som ger sitt barn en telefon behöver känna till att mobilen även kan
användas för detta.
Det är viktigt att prata om vad man ser och vad man gör på Internet då inget filter i världen har kapacitet att
sålla bort porr. Det finns även annat man skulle vilja filtrera bort ex. våld, hat, hot och spridning av fake news
och framför allt att våra barn lär sig hantera sociala medier på ett bra sätt men det kan vara svårt att som
förälder att överblicka de spel, sajter och appar barn använder. I skolan finns medie- och
informationskunnighet som en del av ämnet svenska och SO där man kan arbeta med mycket av detta men vi
måste alla hjälpas åt och vara goda förebilder i vår nätanvändning. Här kommer några tips:
Surfa lugnt: https://surfalugnt.se/
BRIS: https://www.bris.se/for-vuxna-om-barn/vanliga-amnen/unga-och-internet/barnets-vardag-pa-natet/
Medierådet: https://statensmedierad.se/ https://www.bris.se/globalassets/pdf/rapporter/ungas-integritet-panatet-bris-och-iis-pdf
Bok/föreläsningstips: https://www.mariadufva.se/
Elsa Dunkels: http://www.kulturer.net/
Apples sida om föräldrakontroll på iPhone, iPad: https://support.apple.com/sv-se/HT201304
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