
 

Åkersberga den 17 november 2017 

Motion 

Skolor saknar porr-filter på sina datorer 

Forskare har konstaterat i flera rapporter att porrsurfning går allt längre ner i åldrar, för pojkar så lågt 
som i 11-årsåldern och för flickor i 13-årsåldern när de börjar titta på porr.  Samtidigt visar forskarna 
på att pornografin blir allt grövre och än mer grövre våld.  De som surfar och ser på porr får en 
mycket snedvriden uppfattning om samliv och relationer och om den manliga rollen.  Porren är gratis 
på internet och är bara ett knapptryck bort.  92 % av porrfilmerna innehåller våld, sadism och 
förnedring. Våldet i dessa filmer eskalerar och blir allt grövre.  Vuxenvärlden vet inte vad barnen 
utsätts för. Ungdomsmottagningar vittnar om att unga pojkar som söker hjälp när de ska ha sexuell 
debut inte kan få erektion utan stimuli av sexuellt våld.  
 
I en rapport från Skolverket, dnr 20115:00067, utkommen år 2016 konstaterar Skolverket att mer 

än 50% av skolorna saknar Porr-filter på skoldatorerna. Det är alltså mer än hälften av alla skolor! 

Skolan är skyldig enligt skollagen att upprätta en plan för att förebygga och förhindra kränkande 
behandling av elever. Frågorna om kräkningar har den senaste tiden fått stor uppmärksamhet och nu 
måste skolorna se till att skydda eleverna från att surfa på datorerna eller surplattor. Det finns filter 
som skyddar mot pornografiskt innehåll och detta borde ingå i det förebyggande arbetet på alla 
skolor oavsett huvudman 

Utdrag ur Skolverkets rapport: 

”Få skolor blockerar tillgång till vissa internettjänster. Av alla grund- och gymnasieskolor är det 
ganska få som blockerar elevernas och/eller personalens tillgång till olika internettjänster. Det 
kan gälla tjänster som t.ex. Facebook, Spotify, Youtube. Fristående grundskolor är mer benägna 
att blockera tillgången till olika internettjänster jämfört med kommunala. Ungefär var fjärde 
rektor i fristående grundskola uppger att skolan blockerar vissa internettjänster för elever 
och/eller personal. En av tio kommunala grundskolor har den typen av begränsning.  
Jämfört med internettjänster är det fler skolor som blockerar elevers och/eller lärares tillgång 

till visst material på internet, t.ex. våld och pornografi. Knappt hälften av skolorna blockerar 

åtkomsten till den typen av material, vilket är ungefär samma resultat som för fyra år sedan. Om 

skolorna blockerar åtkomsten av visst material är det vanligast att man gör det både för elever 

och personal.” 

Vi föreslår därför  

att  kommunen undersöker förekomsten av filter, både i kommunala skolor och i privata, samt 

omgående vidtar åtgärder för att förhindra möjligheter att porr-surfa. 
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