MYT ELLER SANNING?
HANDLEDNING

Reality Checks material Myt eller sanning? är baserat
på Reality Checks utbildningsbroschyr 10 myter om
porr. I och med att 10 myter om porr vänder sig till vuxna medan Myt eller sanning? ska användas i samtal med
ungdomar, är myter 1 och 2 omformulerade och anpassade just för unga.
Myt eller sanning? kan först och främst användas som
ett fullständigt 40 minuters lektionsupplägg. Alternativt
kan du som lärare använda delar av materialet under
dina lektioner/undervisningar som handlar om sex och
samlevnad.
Myt eller sanning? är ett interaktivt material som
har som utgångspunkt att du som lärare visar 10
påståenden om porr till elever och ber de att tycka till
huruvida de påståendena är sanna eller falska. Efter att
eleverna har svarat kan du börja avskala myterna och
berätta om pornografi och dess skadeverkningar.

Innan du börjar prata med dina elever om porr rekommenderar vi att använda
Reality Checks Temperaturmätning – en elevenkät som hjälper dig att ta reda
på om eleverna redan tittat på porr och märkt några konsekvenser av sitt
porrtittande samt att anpassa följande samtal om porr utifrån elevernas svar.
I och med att porr är ett känsligt ämne rekommenderar vi att göra temperaturmätning några dagar alt. en vecka innan du börjar undervisa om porr och
dess skadeverkningar.
OBS! Har du inte möjlighet att genomföra temperaturmätning rekommenderar vi ändå att du berättar för eleverna några dagar alt. en vecka i förväg om
att ni kommer att ha en lektion om pornografi. På så sätt förbereder du eleverna inför detta eventuellt känsliga samtal.
Innan du kör igång lektionen kan det vara bra att säga ett par ord om Reality
Check och Talita – organisationen bakom projektet:
•

Talita är en ideell förening som erbjuder både akut skydd och långsiktigt
stöd till kvinnor som utnyttjats i prostitution, pornografi eller människohandel för sexuella ändamål. Talita driver skyddade boenden med rehabilitering i Sverige, Mongoliet, Rumänien och Kenya.

•

Reality Check är ett projekt som ingår i Talitas våldsförebyggande arbete.
Projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden och syftar till att öka ungdomars kunskap om porr och dess skadeverkningar, främja sexuell hälsa
samt förebygga mäns våld mot kvinnor och barn.

Berätta för eleverna om att dagens lektion kommer att handla om pornografi
och dess konsekvenser för de som tittar, deras relationer samt människor i
porrindustrin.
(Syftet här är att eleverna får reflektera över de vanligaste myter om porr
som existerar i dagens samhälle samt hjälpa dem att skala av de myterna och
se hur porrens verklighet egentligen ser ut).

Börja gärna med att fråga eleverna om hur de själva skulle definiera
pornografi.
Du kan antingen ge dem någon minut för att prata om det i bikupor först
eller låta dem dela med sig av sina tankar i helgrupp från början.
Skriv upp elevernas svar på en whiteboardtavla/ett blädderblock.

Efter att några elever delat med sig, bygg på deras svar och definiera pornografi utifrån ordets ursprung:
• Porne kommer från det grekiska språket och betyder prostituerad, sexuell
slav utan värde. Föreställningar om kvinnors sexualitet har historiskt kopplats samman med synd, skam och orenhet. Män har historiskt haft rätt till
kvinnors liv, kropp och sexualitet.
• Grafphein i sin tur betyder skriva/rita/framställa.
• Sätter man ihop de två orden så blir det klart att pornografi, per definition,
betyder att framställa prostitution eller, med andra ord, dokumenterad
prostitution.
(Kopplingen mellan porr och prostitution återkommer du till senare under lektionen – se bilder 34-35)

Nu är det dags att börja med själva myterna om porr.
Visa påstående #1 (Jag tittar på porr för att jag vill och det berör bara mig) till
eleverna och ställ frågan:
ÄR DETTA MYT ELLER SANNING?
Poängtera gärna att det alltid finns möjlighet att välja alternativet ”osäker”.

Baserat på fakta i detta material samt i 10 myter om porr berätta för eleverna
om hur porrindustrin ser ut:
• Det är en gigantisk mångmiljardindustri som ligger bakom skärmen. En industri där cirka
30 % av all data som överförs på Internet idag är relaterad till porr. En industri vars syfte
är att fortsätta tjäna mycket pengar på att fler tittar – ju oftare desto bättre.
• Företaget bakom de största porrsidorna heter Mindgeek. Det är så stort att det nästan
har monopol över porrindustrin. Företaget framstår som ett bolag som specialiserar sig
inom IT och webbdesign, men som i själva verket tjänar sina miljarder dollar genom att
de äger de allra största porrsidorna och produktionsstudiorna världen över.
• Precis som andra kapitalistiska företag satsar Mindgeek stora summor på reklam och
marknadsföring. Som ett exempel kan du visa en kort reklamfilm från en av de största
porrsidorna – Pornhub – som normaliserar och även romantiserar porrkonsumtion. Ett
annat exempel på hur Pornhub trivialiserar porrkonsumtion är deras reklam mitt i Time
Square i New York som säger ”All you need is hand”.
• Mindgeek ser till att porren fortsätter att normaliseras, så att efterfrågan och därmed
konsumtion av porr ständigt ökar.

Visa påstående #2 (Jag tittar på porr lite då och då, det är lugnt…) till eleverna och ställ frågan: Är detta myt eller sanning?
Be eleverna att svara snabbt samt poängtera att det alltid finns möjlighet att
välja alternativet ”osäker”.

Baserat på fakta nedan berätta för eleverna om hur pornografi normaliseras i
dagens samhälle och hur den påverkar oss alla:
• Vi påverkas av det vi ser, vilket är precis varför företag satsar mycket pengar på reklam
och marknadsföring.
• Porrindustrin jobbar också med att påverka efterfrågan. Vi påverkas inte bara av att titta
på porr, utan även av den s.k. porrkultur som finns runt omkring oss. Porrkultur handlar
bl.a. om att den estetik, som tidigare bara var förknippad med pornografi, har blivit en
del av populärkulturen (reklam, filmer och TV-serier, musikvideor m.m.).
• I dagens samhälle där allt yngre barn utsätts för porr tidigt har porr blivit många barn
och ungas första och huvudsakliga källa till sexualkunskap. Porr utformar därmed barns,
ungas och även vuxnas syn på kön, sexualitet, samtycke och relationer.
• Experter på hjärnan pratar om hur de som tittar på porr efter ett tag tröttnar på dess
innehåll, det blir inte lika spännande som det var från början. För att kunna få samma
”kick” behöver personen antingen titta oftare eller gradvis kolla på mer extremt innehåll. Det kan leda till att personer förflyttar sina gränser och tittar på innehåll med ännu
grövre våld, eller med dokumenterade övergrepp på barn eller djur.

• Det är viktigt att komma ihåg att det finns två sidor till porrfrågan: konsumtion och
produktion. Även om man är övertygad om att man själv inte påverkas av att konsumera por är faktumet att kvinnor och flickor i porrindustrin utnyttjas.
OBS! När du presenterar statistiken för eleverna kan det vara bra att nämna att denna
statistik är ca 5-6 år gammal. Det har inte skett någon uppdatering av statistik kring ungas
porrtittande i Sverige sedan dess, men enligt många experter tyder allt på att unga pojkar
idag börjar porrsurfa ännu tidigare och att antal unga som tittar på porr minst en gång per
dag har blivit ännu större.
Svensk statistik bekräftar den globala trenden – växande porkonsumtion bland barn och
ungdomar samt mer omfattande och allvarliga konsekvenser av porrtittande.

Visa påstående #3 (Porr lär oss om sex) till eleverna och ställ frågan: Är detta
myt eller sanning?
Be eleverna att svara snabbt samt poängtera att det alltid finns möjlighet att
välja alternativet ”osäker”.

När du kommenterar elevernas svar är det bra att först och främst utgå ifrån
var sex och sexuell hälsa är för att sedan jämföra det med pornografins innehåll och budskap.
Använd dig gärna av Världshälsoorganisationens definition av sexuell hälsa
och betona att sex ska vara frivilligt samt fri från tvång, diskriminering och
våld.

Baserat på fakta i detta material samt i 10 myter om porr berätta för eleverna
om vad porren egentligen lär ut.
Koppla dessa fakta till de definitioner av sex och sexuell hälsa som ni gick igenom tidigare och med hjälp av det visa att porrens innehåll totalt misslyckas
med att uppfylla WHO:s krav för sexuell hälsa.

Visa påstående #4 (Att titta på porr påverkar relationer) till eleverna och ställ
frågan: Är detta myt eller sanning?
Be eleverna att svara snabbt samt poängtera att det alltid finns möjlighet att
välja alternativet ”osäker”.

Baserat på fakta i detta material samt i 10 myter om porr berätta för eleverna
om hur porr påverkar våra förväntningar på oss själva, våra partners och sex.
Använd gärna riktiga berättelser för att illustrera porrens påverkan på sex
och relationer. Här är ett par exempel från ett Instagram-konto Porrensverklighet:
”7 år gammal och en kille i min klass drar ner sina shorts på idrotten framför mig och blottar
sitt kön, vill att jag ska kolla. Läraren ser men säger inget…”
”Första gången jag och min dåvarande pojkvän hade sex sa han: ’du suger verkligen som en
porrstjärna’. De andra gångerna sa han: ’jag vill göra illa dig så jävla mycket’. Allt är så snedvridet”.

Fler historier hittar du på www.instagram.com/porrensverklighet/
Ungas berättelser hittar du också i Ungarelationer.se:s rapport: Rapport “Ett
år med Ungarelationer.se” (s. 45-49)

Visa påstående #5 (Det finns bevis på att porr orsakar sexualiserat våld) till
eleverna och ställ frågan: Är detta myt eller sanning?
Be eleverna att svara snabbt samt poängtera att det alltid finns möjlighet att
välja alternativet ”osäker”.

Baserat på fakta i detta material samt i 10 myter om porr berätta för eleverna om hur porr
fungerar som inspirationskälla för män och killars våld mot kvinnor och tjejer.
Även här kan det vara bra att använda riktiga berättelser som exempel på hur porren leder
till normalisering av mäns sexualiserade våld mot kvinnor. Här är en sådan berättelse från
Porrensverklighet:
”En kille slog mig hårt i ansiktet under sex. När jag röt ifrån och frågade vad fan han höll på
med svarade han ’oj förlåt, jag trodde du var med på det’”.
Nämn gärna erfarenheter av kvinno-, tjej- och ungdomsjourer samt organisationer som
jobbar med män och killar:
• Sveriges kvinno-, tjej- och ungdomsjourer kommer i kontakt med tusentals kvinnor och
tjejer som berättar hur deras partners porrkonsumtion utgör en katalysator för sexualiserat våld och aggression.
• Killgrupper blir ofta kontaktade av killar som vill testa det som de sett i porren med sina
partners och undrar hur de ska göra det.
Viktigt! Ju mer man tittar på porr desto mer avtrubbad blir man, vilket leder till att man börjar
söka porr med mer extremt innehåll.

Visa påstående #6 (Porren är bara fantasi) till eleverna och ställ frågan: Är
detta myt eller sanning?
Be eleverna att svara snabbt samt poängtera att det alltid finns möjlighet att
välja alternativet ”osäker”.

Baserat på fakta i detta material samt i 10 myter om porr prata med eleverna
om fantasi och verklighet och berätta om att det som man ser i porren (våld,
övergrepp, förnedring) sker på riktigt.
Poängtera gärna att det finns en stor skillnad mellan spelfilmer och porr:
• Visst kan spelfilmer vara våldsamma. T.ex. i ”Game of Thrones” ser man mycket våld och
sexualiserade övergrepp – i varje avsnitt.
MEN! Våldet utspelar sig inte på riktigt – skådespelare utsätts inte för riktigt våld och
övergrepp.
• Våldet i porren är inte på låtsas, och har reella konsekvenser för de som medverkar
(fysiska och psykiska skador).

Visa påstående #7 (Porren är sexuell frigörelse för kvinnor) till eleverna och
ställ frågan: Är detta myt eller sanning?
Be eleverna att svara snabbt samt poängtera att det alltid finns möjlighet att
välja alternativet ”osäker”.

Baserat på fakta i detta material samt i 10 myter om porr prata med eleverna
om hur porr påverkar kvinnor och deras frihet i dagens samhälle.
Ge gärna några exempel på hur porren begränsar kvinnors frihet i samhället:
• Kvinnor blir alltmer missnöjda med sin egen kropp. Antalet kvinnor som opererar sina
underliv ökar. T.ex. 1 av 8 kvinnor mellan 18 och 30 år i Norge har övervägt att skönhetsoperera underlivet.
• Normalisering av mäns sexualiserade våld mot kvinnor leder till att allt fler kvinnor går
med på saker som inte ger någon njutning och t.o.m. gör ont – för att det är det som
förväntas av dem.

Visa påstående #8 (Feministisk och HBTQ-porr är annorlunda) till eleverna
och ställ frågan: Är detta myt eller sanning?
Be eleverna att svara snabbt samt poängtera att det alltid finns möjlighet att
välja alternativet ”osäker”.

Baserat på fakta i detta material samt i 10 myter om porr berätta för eleverna
om varför feministisk och HBTQ-porr inte är bättre och mindre skadliga än
mainstreamporren.
En av de viktigaste poängerna här är att producenter av s.k. feministisk och
HBTQ-porr måste förhålla sig till efterfrågan – är det våld som efterfrågas så
anpassar de sina filmer utifrån det.

Visa påstående #9 (Men amatörporr är väl bra – ingen tjänar ju pengar på
det) till eleverna och ställ frågan: Är detta myt eller sanning?
Be eleverna att svara snabbt samt poängtera att det alltid finns möjlighet att
välja alternativet ”osäker”.

Baserat på fakta i detta material samt i 10 myter om porr berätta för eleverna om s.k. amatörporr – vad detta begrepp innebär och varför amatörporr är
skadlig.
• Att skicka s.k. nudes – nakenbilder och videor – till varandra är inget främmande koncept för människor, inte minst för ungdomar. Däremot är inte alla medvetna om risker
kring detta. Berätta gärna för eleverna varför det kan vara farligt att skicka nudes.
• Definiera gärna s.k. hämndporr – spridning av sexualiserade bilder (nudes) på någon
annan utan givet samtycke, med hämndsyftet.
Lästips:
• Maria Dufva, Mitt barn på nätet
• Maria Dufva, Värsta bästa nätet: Bli säker och trygg på sociala medier, i chattar och spel

Visa påstående #10 (Porr är samma som prostitution) till eleverna och ställ
frågan: Är detta myt eller sanning?
Be eleverna att svara snabbt samt poängtera att det alltid finns möjlighet att
välja alternativet ”osäker”.

Baserat på fakta i detta material samt i 10 myter om porr prata med eleverna
om prostitution, pornografi och skillnader/likheter mellan dem.
Lyft gärna 2 perspektiv:
Kvinnor i prostitution/porr:

• samma bakgrund – det handlar inte om fritt val!
• kvinnor blir ofta utnyttjade i både porr och prostitution
• kvinnor får stora fysiska och psykiska skador och har svårt att lämna industrin

Män som konsumerar porr/köper sex:

• allt yngre killar köper sex
• det blir allt vanligare att män köper sex i grupper
• kvinnor i prostitution berättar ofta om att porr fungerar som inspirationskälla för sexköpare

Intressanta källor:

✓ Instagram-konto Intedinhora: www.instagram.com/intedinhora
✓ Instagram-konto Prostituerad_less: www.instagram.com/prostituerad_less

OBS! I och med att frågor kring pornografi kan framkalla jobbiga känslor hos
elever, framför allt hos tjejer, är det viktigt att visa förståelse och bekräfta
elevernas känslor. Vid behov kan du hänvisa eleverna till bl.a.:
Ungarelationer.se: www.ungarelationer.se – ger stöd och information till ungdomar under 20 år som blir utsatta i sin relation, är kompisar till någon som blir
det, eller är de som utsätter.
Tjejjouren.se: www.tjejjouren.se – vänder sig främst till alla som identifierar sig
som tjej, i åldrarna 12-20, men också till anhöriga till unga tjejer eller till de
som är nyfikna på tjejjoursrörelsen.
Ungdoms-, tjej- och transjourer: www.unizon.se/hitta-jour – här kan man hitta
kontaktuppgifter till ungdoms-, tjej- och transjourer runt om i Sverige.
SNAF: www.snaf.se – står för Sexualkunskapen ni aldrig fick, och riktar sig till
unga kvinnor och icke-binära som tycker att det är jobbigt att prata om sex
och sexualitet men vill gärna prata med någon om det.
Killfrågor: www.killfragor.se – en anonym chatt för ungdomar.
ECPAT Sverige: www.ecpat.se/stodlinje – hjälplinjen för barn under 18 utsatta
för sexuella kränkningar, hot och övergrepp på nätet eller IRL
Bris: www.bris.se – står för Barnens rätt i samhället, och stöttar barn i utsatta
situationer, bl.a. genom hjälplinjen och chatt.
Det kan vara en bra idé att skriva ut några lappar med namn och kontaktuppgifter till dessa organisationer.

Det kan vara bra att nämna för eleverna att de kan kontakta Talita och Reality
Check-teamet i fall de har frågor.

