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1.  
Inledning
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Utbildningsmaterial som motverkar porrens skadeverkningar 
 

VAD ÄR REALITY CHECK? 
Reality Check är ett initiativ som har för mål att stärka förutsättningarna för ungas 
sexuella hälsa och förebygga mäns våld mot kvinnor och barn. Syftet är att erbjuda ett 
konkret kunskapsmässigt stöd för att i undervisning och andra kunskapsutvecklande 
aktiviteter kunna belysa pornografins skadeverkningar, stödja ungas kritiska förhåll-
ningssätt samt öka deras medvetna handlingsalternativ, i en alltmer sexualiserande 
och objektifierande kultur. Reality Check ingår i organisationen Talitas våldsförebyg-
gande arbete.

VAD ÄR TALITA? 
Talita erbjuder en väg ut ur prostitution, pornografi och människohandel för sexuella 
ändamål. Talita jobbar förebyggande, uppsökande samt rehabiliterande med målet att 
kvinnor som utsätts för sexualiserad exploatering ska få en chans till ett nytt liv. Mer 
information om Talita hittar du på www.talita.se. 
 

VAD ERBJUDER REALITY CHECK?
Reality Check har utvecklat olika former av undervisnings- och metodmaterial riktat 
till lärare och andra yrkesverksamma eller engagerade i civilsamhällesorganisationer, 
som direkt eller indirekt arbetar med barn och ungdomar. Materialet utgår och är upp-
byggt utifrån tre centrala och nära sammankopplade kunskapsområden: porrkultur, 
porrkonsumtion och porrproduktion. 

Reality Checks material utvecklades primärt för att nå ungdomar i högstadiet och på 
gymnasiet, men materialet kan även användas för utbildning av yrkesverksamma och 
föräldrar. Materialet finns i form av text, korta dokumentärfilmer och som digitala in-
teraktiva lektioner, som kan användas på datorer, mobiler eller surfplattor.

KUNSKAPSMÄSSIGA UTGÅNGSPUNKTER I ARBETET:

• Aktuell nationell och internationell forskning
• Erfarenhetsbaserad kunskap från Talita som möter överlevare från människohan-

del, prostitution och pornografi och andra organisationer som arbetar med och ger 
olika stödinsatser till våldsutsatta kvinnor och flickor

• Sveriges nationella jämställdhetsmål; med fokus på delmål 6: ”Mäns våld mot 
kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma rätt och 
möjlighet till kroppslig integritet.”

• Sveriges Nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor
• FN; Deklarationen om avskaffande av allt våld mot kvinnor 
• Istanbulkonventionen
• WHO:s definition av sexuell hälsa och sexuella rättigheter
• Agenda 2030, med fokus på Mål 5 och Mål 16 
• Barnkonventionen 
• Skollag och Läroplan för gymnasiet, grundskolan, förskoleklassen och fritidshem-

met
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2.  
Vad består RC av?
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REALITY CHECKS UTBILDNINGSMATERIAL 
BESTÅR AV:

WEBBPLATTFORM – WWW.REALITY-CHECK.NU
Reality Checks webbplattform på www.reality-check.nu är platsen där allt vårt utbild-
nings och undervisningsmaterial samlas och går att använda/ladda ner. Webbplattfor-
men är uppdelad utifrån tre målgrupper: unga, föräldrar och utbildare.

1) Unga
Hit kan unga vända sig för att hitta information, fakta, lästips, kontaktuppgif-
ter till stödorganisationer och mycket mer. Vi har utvecklat en Quiz ”Myt eller 
sanning” som unga kan testa på hemsidan för att lära sig mer om hur porr på-
verkar oss som individer, våra relationer och samhället. Du som utbildare kan 
uppmuntra dina elever att gå in på webbsidan och genomföra Quizen i samband 
med dina lektioner om pornografi eller till exempel som en uppgift att göra hem-
ma. Det finns menyval för de unga på hemsidan med lite olika kunskapsfokus; 
”Hur påverkas jag?”, ”Hur påverkas andra”, ”Vad kan jag göra?” och ”Var kan jag 
få hjälp?”.

2) Föräldrar
Föräldrar har en väldigt viktig roll för att, tillsammans med skolan, rusta sina 
barn med kunskap om och förståelse för pornografins innehåll, sammanhang 
och skydda dom från porrens skadeverkningar. På webbplattformen hittar för-
äldrar information och tips om hur de kan agera, till exempel hur de kan påbörja 
ett samtal om pornografi med sina barn. Ett tips till pedagoger och andra vuxna 
som arbetar med barn och unga, är att informera föräldrar om att ni kommer att 
undervisa om pornografi.

3) Utbildare 
Här hittar utbildare Reality Checks verktygslåda av utbildningsmaterial: lektion- 
supplägg och övningar (interaktiva och analoga), handledning, temperaturmät-
ning, utbildningsfilmer och vår digitala utställning ”Porrens sanna ansikte”. I en 
tid när unga spenderar flera timmar om dygnet på internet och på sociala medier 
är det viktigare än någonsin tidigare att skolans undervisning innehåller kunskap 
om ojämställdhet, sexualiserat våld och exploatering, där förståelse för porno- 
grafins innehåll och skadeverkningar är helt central. Därför har vi utvecklat in-
teraktiva lektionsupplägg och övningar, som främjar ungas interaktion under 
lektionen, samt underlättar lektioner som sker på distans. Utbildningsmaterialet  
kan med fördel användas av andra vuxna, yrkesverksamma och engagerade  
genom i civilsamhällets organisationer, för att tillsammans med barn och unga 
utveckla kunskap om pornografi.
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Lärarportal  
Till utbildare har RC skapat en lärarportal som man kan logga in till via vår webb-
plattform. Det är enkelt och kostnadsfritt att skapa en ny användare och välja ett 
lösenord. Ditt konto aktiveras efter du klickat på länken som skickats till dig. 

Som inloggad i vår lärarportal har du tillgång det material som vi lägger upp där. 

• Lektionsportal - med interaktiva lektioner som vi skapat, där du också har 
möjlighet att skräddarsy egna lektioner. 

• Analoga lektioner - med handledningar och övningar
• Våra filmer - om porrkultur, porrkonsumtion och porrproduktion.
• Vanliga frågor - med svar och länkar till andra resurser.

Lektionsportal / Interaktiva lektionsupplägg
I lektionsportalen hittar du interaktiva lektioner och övningar. Dessa bygger på kom-
munikation mellan webbplattformen och kräver att gruppen/klassen har tillgång till 
mobiltelefoner eller surfplattor. 

Nedan följer en liten guide till hur det fungerar. 

Gå till fliken ”utbildare”
Tryck på nyckelhålet.

Fyll i dina uppgifter under
”Skapa konto”
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Utseendet och förklaringar:

Varje lektion har en rad som löper horisontellt, där flera knappar och ikoner ligger.
Från vänster till höger:  

• Lektionens namn
• Information/syfte med respekltive lektion/övning.

• Handledning - här kan du ladda hem en handledning för lektionen.

• Analog lektion - vill du inte köra denna lektion interaktivt finns möjligheten att ladda  
hem allt material du behöver för att kunna köra lektion och övningar som powerpoint- 
presentationer istället.

• Skicka länk - vissa delar, exempelvis ”temperaturmätning” är sådant du vill att din klass/ 
grupp ska genomföra innan första lektionen. Dessa har då en extra knapp som ger dig möjlig-
het att skapa en unik länk du delar med din grupp / klass. 

• Genomförda lektioner - Här kan du se vilka klasser du har genomfört lektionen med. 

• Starta - Tryck på den här knappen när du är redo för att starta lektionen.

Lektionens 
namn

Startar lektion
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Starta och och genomföra lektioner:

Innan du ska genomföra en lektion i klassmiljö kan det vara bra att du testkör den. 
Ha en mobiltelefon till hands och följ de instruktioner som uppmanas i webbläsaren.
På nästa sida ser du några instruktioner för de interaktiva delarna av lektioner som 
är bra att känna till. 

Avbryter presentationen

Gå vidare i presentationen

Uppge årskurs  
och ämne

Starta lektion
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Interaktiva delar av lektion:

Här ser ni hur många elever som 
har anslutit till lektionen. När ni  
ser att alla förväntade deltagare 
anslutit klickar ni på starta.

Ifall en deltagare loggas ut av 
någon anledning syns alltid koden 
i vänstra hörnet och de kan logga 
in igen. 

Så här ser det ut i mobiltelefonen.

Exempel på fråga och svar.
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Exempel på hur svar kan komma redovisas på skärm (webbläsaren) och på mobiltelefon.

Skapa egna lektioner

I vår lektionsportal har du också möjlighet att skräddarsy lektionsupplägg utifrån 
de befintliga RC-lektionerna som finns. Du kan exempelvis hämta delar ur lektionen 
”myt och sanning” som du kombinerar med delar ur lektionen ”porrkultur”. Detta 
kräver kanske lite mer vana av dig som användare och att du känner till materialet i 
portalen ganska väl. När du är klar sparas din lektion under fliken ”egna lektioner”.

1. Börja med att ge din lektion ett namn innan du kan gå vidare. 
 



13

2. Klicka på ”hämta slides”.  
I pop-up fönstret väljer du den lektion du vill hämta innehåll från. 

 

3. Du får en överblick med små miniatyrbilder av de slides som går att välja från. 
Markera en eller flera och sedan ”lägg till”.  

4. I den vänstra kolumnen ser du alla dina slides. Där kan du enkelt sortera dem upp 
och ner i den ordningsföljd du vill ha genom att klicka och dra. Vill du ta bort en 
slide klickar du på krysset i hörnan på miniatyrbilden. 
 

5. Klicka på ”Klar” när du känner dig färdig och du har skapat din första lektion.
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10 MYTER OM PORR
Det finns många myter om vad pornografi är och hur det påverkar oss som individer 
såväl som samhället i stort. Det är viktigt att tillsammans ges möjligheter att få reflek-
tera över och tänka kritiskt kring de vanligaste myterna om pornografi. Utbildnings-
materialet 10 myter om porr avslöjar de vanligaste myterna om pornografi genom att 
ha sammanställt aktuell forskning och fakta, och presentera kunskapen på ett enkelt 
och läsvänligt sätt. När du har läst materialet 10 myter om porr så kommer du att kän-
na dig mycket tryggare med att bedriva undervisning om pornografi, med ett kritiskt 
perspektiv.

10 myter om porr finns även på engelska, spanska,  tyska,  lettiska,  litauiska, unger-
ska och serbiska.

Mejla info@reality-check.nu om du vill beställa exemplar på den tryckta broschyren 
som finns på svenska eller engelska. Skriv hur många ex du vill beställa samt din post-
adress. Du kan även höra av dig om du vill ta del av materialet på de andra språken.

UTBILDNINGSFILMER
Våra utbildningsfilmer är uppdelade i våra tre kunskapsområden/teman: porrkultur, 
porrkonsumtion och porrproduktion. Varje film är mellan 3-7 minuter, och går att visa 
under lektionstiden. Utbildningsfilmerna ingår i många av våra lektionsupplägg och 
övningar, där unga får chansen att reflektera över filmens innehåll samt besvara för-
djupande frågor. 

10 
MYTER
OM PORR

10 
MITOVA O  
PORNOGRAFIJI

10 
MITOS
SOBRE EL PORN
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UTSTÄLLNING ”PORRENS SANNA ANSIKTE”
Vår utställning ”Porrens sanna ansikte” informerar om porrens verklighet och ökar 
betraktarnas kunskaper om porrens skadeverkningar. Utställningen inspirerar till 
samtal och öppnar upp för dialog kring ett tema som kan vara svårt att prata om – 
men som i allra högsta grad påverkar vårt samhälle i stort och ungas vardag i syn-
nerhet. För att på ett enkelt sätt kunna användas av skolor, bibliotek, kommuner och 
andra aktörer finns utställningen i en digital version. Observera att just denna version 
av utställningen är skapad för att kunna användas av och för yrkesverksamma som 
jobbar med barn och unga, tjänstemän, politiker, föräldrar m.fl.  

När kan utställningen användas?
Här är bara några exempel på de tillfällen som utställningen kan användas vid:
temadagar som handlar om jämställdhet och/eller mänskliga rättigheter

• den internationella mansdagen den 19 november
• den internationella dagen mot våld mot kvinnor den 25 november
• den internationella kvinnodagen den 8 mars
• temadagar som handlar om hälsa, bl.a. sexuell och reproduktiv hälsa och rättig-

heter. 

Utställningen kan även med fördel visas på ungdomsmottagningar, och placeras i ar-
betsrum som berör elevhälsa, såsom hos kuratorer eller skolpsykologer för kunskaps-
bildning bland kollegor samt för att väcka intresse hos ungdomar. Observera att Reali-
ty Check erbjuder en annan version av utställningen med lättlästa texter anpassade för 
barn och unga som också finns tillgänglig på Reality Checks webbplattform.
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3.  
Handledningar till
lektioner och
övningar.
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PORRKULTUR

A.
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PORRKULTUR

Begreppet porrkultur syftar till att beskriva hur porrindustrins människosyn genom-
syrar vår kultur. Med begreppet avslöjas att oavsett om en individ medvetet väljer att 
konsumera porr eller inte exponeras vi alla för de budskap som porrindustrin förmed-
lar, via våra vänner, sociala medier, populärkulturen och bilder vi möts av i reklamen.

Porrens infiltration gör att unga kvinnor upplever att deras kroppar betraktas som 
sexualiserade objekt, att de ska vara tillgängliga, ska konsumeras, finns för den man-
liga blicken. Män och killar exponeras samtidigt med budskapet att de ska vara domi-
nanta, ha kontroll och att de har rätt till sex och kvinnors kroppar.

Genom att undervisa barn och unga om porrkultur så rustas de unga med kunskap om 
hur kulturen vi lever i påverkar oss och hur vi alla kan behöva vara kritiska till olika 
kulturella inslag; bara för att de finns så betyder det inte att de borde finnas. På så vis 
får de unga träna sig i att ta ställning mot en värld definierad av porrindustrin och vara 
med och forma vår gemensamma framtid.

Inom detta tema ingår följande material:

• Handledning Myt eller sanning

• Handledning Porr och sexting

• Övning reklamens dolda budskap



19

HANDLEDNING MYT ELLER SANNING

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 san-
ning? ska användas i samtal med ungdomar, är 
myterna 1 och 2 omformulerade och anpassade 
just för unga.

Myt eller sanning? är tänkt som ett 40 minuters 
lektionsupplägg. Alternativt kan du som lärare 
använda delar av materialet under dina lektio-
ner/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 
skala av 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 sett på porr. 

I och med att porr är ett känsligt ämne rekom-
menderar 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 da-
gar 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.

10 
MYTER
OM PORR

TEMPERATUR- 
MÄTNING



20

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 Tali-
tas våldsförebyggande arbete. Projektet finan-
sieras 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.

INTRODUKTION. LEKTIONENS TITEL.

Berätta för eleverna om att dagens lektion kom-
mer att handla om pornografi och dess konse-
kvenser för de som tittar, deras relationer samt 
människor i porrindustrin.
 
(Syftet här är att eleverna får reflektera över myter 
om porr samt hjälpa dem att avslöja de myterna 
för att de ska kunna se porrens sanna verklighet).

HANDLEDNING MYT ELLER SANNING
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HANDLEDNING MYT ELLER SANNING

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 de-
ras svar och definiera pornografi utifrån ordets 
ursprung:

• Porne kommer från det grekiska språket 
och betyder prostituerad, sexuell slav utan 
värde. Föreställningar om kvinnors sexual-
itet har historiskt kopplats samman med 
synd, skam och orenhet. Män har historiskt 
haft rätt till kvinnors liv, kropp och sexual-
itet. 

• Grafphein i sin tur betyder skriva/rita/fram-
ställa.  

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 24-25)

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”.
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Baserat på fakta om porrens skadeverkningar 
(se till exempel 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 In-
ternet idag är relaterad till porr. En industri 
vars syfte är att fortsätta tjäna mycket pen-
gar på att fler tittar – ju oftare desto bättre.

• Företaget bakom de största porrsidor-
na heter Mindgeek. Det är så stort att det 
nästan har monopol över porrindustrin. 
Företaget framstår som ett bolag som spe-
cialiserar sig inom IT och webbdesign, men 
som i själva verket tjänar sina miljarder dol-
lar genom att de äger de allra största porr-
sidorna 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 nor-
maliserar och även romantiserar porrkon-
sumtion. Ett annat exempel på hur Porn-
hub 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.

HANDLEDNING MYT ELLER SANNING
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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 tit-
ta på porr, utan även av den s.k.  porrkultur 
som finns runt omkring oss. Porrkultur hand-
lar 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 sexu-
alkunskap. Porr utformar därmed barns, un-
gas och även vuxnas syn på kön, sexualitet, 
samtycke och relationer.

HANDLEDNING MYT ELLER SANNING
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• Experter på hjärnan berättar 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” be-
höver personen antingen titta oftare eller gr-
advis 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 produk-
tion. Även om man är övertygad om att man 
själv inte påverkas av att konsumera porr är 
det ett faktum att kvinnor och flickor utnytt- 
jas i porrindustrin.

OBS! När du presenterar statistiken för eleverna kan det 
vara bra att nämna att denna statistik är ca 5-6 år gam-
mal. 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 bör-
jar porrsurfa ännu tidigare och att antal unga som tit-
tar på porr minst en gång per dag har blivit ännu fler. 

Svensk statistik bekräftar den globala trenden – växande 
porkonsumtion bland barn och ungdomar samt mer om-
fattande och allvarliga konsekvenser av porrtittande. 

HANDLEDNING MYT ELLER SANNING
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Visa påstående #3 (Porr lär oss om sex) till elev-
erna 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 utgår från vad 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 om porrens skadeverkningar (se 
till exempel 10 myter om porr), berätta för elever-
na 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 miss-
lyckas med att uppfylla WHO:s krav för sexuell 
hälsa.

HANDLEDNING MYT ELLER SANNING
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Visa påstående #4 (Att titta på porr påverkar rela-
tioner) 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 om porrens skadeverkningar (se 
till exempel 10 myter om porr), berätta för elev-
erna 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 Porrens-
verklighet:
 
”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 porrst-
järna’. 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)

HANDLEDNING MYT ELLER SANNING
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Visa påstående #5 (Det finns bevis på att porr or-
sakar sexualiserat våld) till eleverna och ställ frå-
gan: Är detta myt eller sanning? 

Be eleverna att svara snabbt samt poängtera att 
det alltid finns möjlighet att välja alternativet 
”osäker”. 

Baserat på fakta om porrens skadeverkningar (se 
till exempel 10 myter om porr), berätta för elev-
erna 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 Porrens-
verklighet:
 
”En kille slog mig hårt i ansiktet under sex. När jag 
röt ifrån och frågade vad fan han höll på med sva-
rade 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 por-
rkonsumtion utgör en katalysator för sexual-
iserat 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. 

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

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 om porrens skadeverkningar (se 
till exempel 10 myter om porr), prata med elev-
erna 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).

HANDLEDNING MYT ELLER SANNING
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Baserat på fakta om porrens skadeverkningar (se 
till exempel 10 myter om porr), prata med elever-
na 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 un-
derliv ökar. T.ex. 1 av 8 kvinnor mellan 18 och 
30 år i Norge har övervägt att skönhetsoper-
era 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 förvän-
tas 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 om porrens skadeverkningar (se 
till exempel 10 myter om porr), berätta för elever-
na om varför feministisk och HBTQ-porr inte är 
bättre och mindre skadliga än mainstreamporren.

En av de viktigaste poängerna här är att produ-
center av s.k. feministisk och HBTQ-porr måste 
förhålla sig till efterfrågan – är det våld som efter-
frågas så anpassar de sina filmer utifrån det.

HANDLEDNING MYT ELLER SANNING
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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 om porrens skadeverkningar (se 
till exempel 10 myter om porr), berätta för elev-
erna om s.k. amatörporr – vad detta begrepp in-
nebär 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
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Visa påstående #10 (Porr är samma som prosti-
tution) 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 om porrens skadeverknin-
gar (se till exempel 10 myter om porr), prata  
med eleverna om prostitution, pornografi och 
skillnader/likheter mellan dem.

Kvinnor i prostitution/porr: 
• samma bakgrund – det handlar inte om ett fritt val! 
• kvinnor blir ofta utnyttjade i både porr och prostitution 
• kvinnor får både 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 grupp 
• kvinnor i prostitution berättar 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 
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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 tjejjours-
rörelsen.

Ungdoms-, tjej- och transjourer: www.unizon.se/
hitta-jour – här kan man hitta kontaktuppgift-
er 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 sam-
hället, 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 organ-
isationer.

HANDLEDNING MYT ELLER SANNING
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OBS! Det kan vara bra att nämna för eleverna att 
de kan kontakta Talita och Reality Check-teamet 
i fall de har frågor.

HANDLEDNING MYT ELLER SANNING
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PORR OCH SEXTING:  
HUR HÄNGER DE IHOP? 

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 re-
dan sett på porr. 

I och med att porr är ett känsligt ämne re-
kommenderar vi att göra temperaturmätning 
några dagar alt. en vecka innan du börjar un-
dervisa om porr och dess skadeverkningar.

OBS! Har du inte möjlighet att genomföra temper-
aturmätning 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.

TEMPERATUR- 
MÄTNING

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. Tali-
ta driver skyddade boenden med rehabiliter-
ing 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 ung-
domars kunskap om porr och dess skadeverknin-
gar, främja sexuell hälsa samt förebygga mäns 
våld mot kvinnor och barn.
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INTRODUKTION. LEKTIONENS TITEL.

Börja med att berätta för eleverna att lektionens 
tema är porrens inflytande i människors vardag 
oavsett om man tittar på porr eller inte, och att 
ni kommer att prata om hur porren påverkar vår 
omgivning och kultur – alltså om s.k. porrkultur, 
samt om olika utryck av en sådan påverkan, 
bl.a. sexting.

(Syftet här är att få eleverna att förstå inne- 
börden av porrkultur, att ge dem möjlighet att 
reflektera över ett sådant fenomen som sex-
ting och hur porrkultur och sexting hänger ihop, 
samt med hjälp av praktiska exempel prata om 
möjliga intentioner med sexting, dess former 
och konsekvenser).
 

Först och främst definiera begreppet 
”porrkultur”.

Oavsett var vi vänder oss kan vi se porrens 
påverkan överallt. Det som för bara 20 år sedan 
räknades som porr är nu populärkultur och åter-
finns i filmer, tv-serier, musikindustri och reklam. 
Begreppet porrkultur syftar till att beskriva hur 
porrindustrins människosyn genomsyrar vår 
kultur. Porrkulturen innebär att oavsett om en 
individ medvetet väljer att konsumera porr eller 
inte exponeras vi för de budskap som porrin-
dustrin förmedlar genom våra kompisar, sociala 
medier, hela populärkulturen och bilder vi möts 
av i reklam.
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Bekräfta elevernas svar med citat från Dr. Gail 
Dines.

Bygg på elevernas reflektioner och förklara att 
porrens infiltration av offentliga platser gör att vi 
exponeras för sexualiserade och objektifierade 
bilder  av kvinnor i mycket större utsträckning 
idag än vi gjorde förr. Kvinnors och tjejers kro-
ppar visas ständigt upp, och idag upplever unga 
kvinnor att deras kroppar hela tiden betraktas 
som ett sexualiserade objekter, att de ska vara 
tillgängliga, ska konsumeras, och är avsedda för 
de manliga blickarna. Män och killar exponeras 
ständigt för budskapet att de ska vara dominan-
ta, ha kontroll och att de har rätt till sex och kvin-
nors kroppar.
 

Ge eleverna ett par minuter för att diskutera föl-
jande frågor i bikupor:

• Vilka budskap signalerar porrkulturen?
• Hur påverkar det vår syn på män och  

kvinnor?
• Hur påverkar det våra relationer? 

De som vill kan sedan dela med sig av sina tankar 
och reflektioner.

HANDLEDNING - PORR OCH SEXTING
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Nu är det dags att prata om sexting.
Innan du ger fakta kring sexting, kan du göra 
följande:

ALTERNATIV 1: 
fråga eleverna om någon av dem vet vad ordet  
’sexting’ betyder, och om de kan ge något/några 
exempel på handlingar som illustrerar begrep-
pet ’sexting’.

Om det behövs – t.ex. om eleverna inte kan 
komma på några exempel själva – ge gärna dina 
egna exempel på handlingar som har med sex-
ting att göra.

ALTERNATIV 2:  
be eleverna att svara på fyra snabba frågor 
kring deras erfarenheter av  
sexting (varje fråga visas på en separat Power-
Point-slide)

Fråga 1 – Har någon bett dig att skicka nudes?
- ja - nej - osäker

Fråga 2 – Har du bett någon att skicka nudes 
till dig?
- ja - nej - osäker
 

Fråga 3 – Har du skickat nudes till någon?
- ja - nej - osäker

Fråga 4 – Har du fått nudes?
- ja - nej - osäker

(Sexting = skicka/ta emot/vidarebefordra 
sexualiserade bilder och videos).

HANDLEDNING - PORR OCH SEXTING
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Oavsett vilket alternativ du väljer, bygg på elev-
ernas svar, bekräfta deras tankar och berätta för 
dem att sexting är ännu en tydlig konsekvens av 
en porrkultur. Att skicka nakenbilder till varandra 
är ett fenomen som blivit allt vanligare bland ung- 
domar. 

En  studie från Göteborgs Universitet (https://
www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S074756321830061X) bland 1653 svenska ung-
domar i 12-16 års ålder fann att 32 % av flickorna 
och 20 % av pojkarna hade fått en nude från en 
främling på nätet. Totalt hade 8 % av ungdomar-
na skickat en nakenbild till en främling.

Varna eleverna om att skicka dickpics eller nudes 
utan samtycke är olagligt, om den som får bilden 
anser sig ha blivit sexuellt kränkt.

Det är också viktigt att informera eleverna om 
grooming och vad det innebär.

Ibland tror unga att de skickar nudes till en komp-
is eller jämnårig, men i själva verket hamnar de 
hos en vuxen som sedan genom hot kan få ung-
domen att känna sig tvingad att skicka fler bilder 
eller att träffas personligen. Grooming, eller kon-
takt med barn i s.k. ”sexuella syften” är sedan 
2009 straffbart i Sverige. En SIFO undersökning 
från 2018 (www.childhood.se/varannan-tjej-fem-
ton-ar-sexkontaktad-pa-natet/) visar att 51 % av 
flickor och 18 % av pojkar under 15 år har blivit 
kontaktade av en vuxen med ”sexuellt syfte”. 

HANDLEDNING - PORR OCH SEXTING
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Inled sedan ett samtal med eleverna kring film-
ens innehåll med hjälp av följande frågor (var-
je fråga visas på en separat PowerPoint-slide):  

• Vad är filmens budskap?
• Känns erfarenheter som beskrivs i filmen 

bekanta?
• En tjej i filmen säger att det är ’normalt 

och ingen stor grej’ att få frågor om att 
skicka nudes. Varför tror du att hon säger 
så? Håller du med?

• På vilket sätt inspireras sexting av porren?
• Finns det alltid samtycke när man skickar 

nudes till varandra? (här kan du ta ett sms 
som visas i filmen som ett exempel för 
analys: ’Om du inte skickar mer bilder då 
kommer jag att skada mig.’)

• Kan man återkalla sitt samtycker när bil-
derna/videos börjar spridas på nätet?

• Vad kan konsekvenserna av att skicka 
nudes bli?

 
Om du tycker att några av de föreslagna 
frågorna redan har tagits upp tidigare under le-
ktionen skippa gärna dem och fokusera i stället 
på de frågor som eleverna inte pratat om.
 
Du behöver inte dela upp klassen i mindre 
grupper men om samtal i helklass går trögt 
kan du prova bikupor. De som vill kan sedan få 
redovisa vad de talat om.

Nu är det dags att visa Reality Checks film om 
porrkultur för eleverna.

Poängtera gärna att filmen baseras på riktiga 
historier av tjejer och kvinnor med erfarenhet 
av att skicka nudes.

HANDLEDNING - PORR OCH SEXTING
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Avsluta med att bekräfta att sexting inte är något 
ovanligt fenomen idag, och att tjejernas berättel-
ser i filmen inte är unika. Att skicka nakenbilder – 
eller s.k. nudes – till varandra har blivit allt van-
ligare bland ungdomar. Poängtera att trots att 
dessa bilder kan skickas med goda avsikter kan 
de lätt hamna i orätta händer och/eller spridas i 
utan samtycke (t.ex. i hämndssyfte), vilket är en 
brottslig handling i Sverige.

Uppmuntra eleverna att ständigt reflektera över 
dagens porrkultur och dess konsekvenser samt 
att vara försiktiga och kritiska när det gäller att 
skicka nakenbilder till varandra. Genom att refl-
ektera, ifrågasätta och diskutera skapar vi mö-
jligheter för förändring.

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 tjejjours-
rörelsen.

Ungdoms-, tjej- och transjourer: www.unizon.
se/hitta-jour – här kan man hitta kontaktup-
pgifter till ungdoms-, tjej- och transjourer runt 
om i Sverige.  
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SNAF: www.snaf.se – står för Sexualkunskap-
en 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 sam-
hället, och stöttar barn i utsatta situationer, bl.a. 
genom hjälplinjen och chatt.
 
Det kan vara en bra idé att skriva ut några lap-
par med namn och kontaktuppgifter till dessa 
organisationer.

OBS! Det kan vara bra att nämna för eleverna 
att de kan kontakta Talita och Reality Check-
teamet i fall de har frågor.
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Syfte: att ge eleverna möjlighet att reflektera över objektifiering och sexualisering av kvinnor och tjejer i 
dagens reklam och hur det påverkar samhällets syn på kvinnor. 
 
TID: 30 MINUTER 
 
Instruktion (5 minuter) 
1. Dela upp klassen i jämna grupper.
2. Ge grupperna ett blad med olika reklambilder (1 bild per grupp). Förslag på bilder som är bra att 

använda för denna övning hittar du i lärarportalen på vår hemsida att ladda ner.
3. Ge eleverna följande instruktioner:

• Reflektera i er grupp över vad som ni ser på er bild. Vilket budskap förmedlar bilden? Vad sä-
ger bilden till män och till kvinnor?

• Skriv ner ert resonemang och era argument för att kunna redovisa och förklara dem för de 
övriga grupperna. 

 
Grupparbete (10 minuter) 

Redovisning (10 minuter – ca 2 minuter per grupp) 
• Varje grupp får redovisa hur de tänker kring de bilder de fått.
• Bekräfta gärna elevernas tankar och ställ följdfrågor. 

 
Avslutning (5 minuter) 
1. Efter att alla grupper redovisat sina tankar kring bilderna, ge eleverna fler exempel på hur da-

gens porrkultur speglar sig i filmer, musik (både texter och videor), tv och t.o.m. böcker. 
Det som brukade räknas som pornografi för 10–20 år sedan finns nu i form av reklam, fil-
mer, m.m. runt omkring oss, och även om man inte tittar på porr påverkas man i hög-
sta grad av dagens porrkultur som bekräftar och förstärker destruktiva maskulinitetsnor-
mer, objektifierar kvinnor och normaliserar mäns sexualiserade våld mot kvinnor och tjejer. 

2. Avsluta med att poängtera att det är mycket viktigt att ständigt reflektera över dagens porrkultur, 
ifrågasätta de bilder, videor och texter som objektifierar och nedvärderar kvinnor samt normalise-
rar mäns våld mot kvinnor. Genom att reflektera, ifrågasätta och diskutera skapar vi möjligheter 
för förändring.   

3. Det kan hända att bilderna framkallar jobbiga känslor hos elever, framför allt hos tjejer. Det är vik-
tigt att visa förståelse och bekräfta elevernas känslor. Vid behov kan du hänvisa eleverna till bl.a.: 

• Ungarelationer.se: www.Ungarelationer.se 
• Tjejjouren.se: www.tjejjouren.se
• Ungdoms- och tjej- och transjourer: www.unizon.se/hitta-jour
• SNAF: www.snaf.se
• Killfrågor: www.killfragor.se
• ECPAT Sverige: www.ecpat.se/stodlinje
• Bris: www.bris.se 

Det kan vara en bra idé att skriva ut några lappar med namn och kontaktuppgifter till dessa organisatio-
ner (du hittar en bilaga här). 

ÖVNING ”REKLAMENS DOLDA BUDSKAP”
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PORRKONSUMTION

B.
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PORRKONSUMTION

Nästan alla barn i Sverige har obegränsad tillgång till Internet, dygnet runt. Detta 
innebär att barn har obegränsad tillgång till pornografi via nätet. Medelåldern för när 
barn först kommer i kontakt med pornografi är 11 år. Siffror från Linköpings univer-
sitet visar hur 1 av 4 killar i 18-års ålder kollar på pornografi varje dag. 

Vi vet att pornografi påverkar ungas attityder och beteende. Yrkesverksamma runt 
om i landet larmar om tydliga konsekvenser av porrens skadeverkningar hos barn 
och unga de möter. Samtidigt vittnar barn och unga om att ingen vuxen har pratat 
med dem om porren. 

Genom att undervisa barn och unga om konsekvenserna och riskerna med att kon-
sumera porr så rustas de unga med kunskap om hur porrkonsumtion påverkar dem 
själva, deras relationer, de som befinner sig i porrindustrin, och samhället i stort. På 
vis lär de sig hur deras egna handlingar hänger samman med samhällets strukturer 
och hur ett samhälle börjar med varje individs val och handlingar

Inom detta tema ingår följande material:

• Handledning vad är våld?

• Handledning att välja bort porren

• Övning Vad är våld

• Övning Grupptryck

• Övning Jag har svårt att berätta för någon

• Övning Porrinspiration
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HANDLEDNING - VAD ÄR VÅLD?

VAD ÄR VÅLD?
HANDLEDNING 

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 sett på porr. 

I och med att porr är ett känsligt ämne rekom-
menderar 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 temperatur-
mätning rekommenderar vi ändå att du berättar för elev-
erna 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.

TEMPERATUR-
MÄTNING

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 sex-
uella ändamål. Talita driver skyddade boenden med re-
habilitering i Sverige, Mongoliet, Rumänien och Kenya. 

• Reality Check är ett projekt som ingår i Talitas vålds-
förebyggande arbete. Projektet finansieras av All-
männa Arvsfonden och syftar till att öka ungdomars 
kunskap om porr och dess skadeverkningar, främja 
sexuell hälsa samt förebygga mäns våld mot kvinnor 
och barn.
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HANDLEDNING - VAD ÄR VÅLD?

INTRODUKTION. LEKTIONENS TITEL.

Börja med att berätta för eleverna att dagens 
lektion kommer att handla om hur samhället 
definierar och förstår våld, speciellt i relation till 
pornografi.
 
(Syftet här är att eleverna ska få reflektera över 
begrepp som de flesta inte kopplar direkt till 
våld, och som är en del av pornografins essens).

Börja med att definiera våld och dess olika 
former. Våld är ett begrepp som kan innefatta 
många saker och tar sig olika uttryck.

• Enligt den norska psykologen Per Isdal 
är våld ”en handling riktad mot en person 
som genom denna handling skadar, smär-
tar eller kränker, får denna person att göra 
något mot sin vilja eller avstå från något 
som den vill”.

• FN definierar våld mot kvinnor som ”varje 
könsrelaterad våldshandling som resulter-
ar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller 
lidande för kvinnor, samt hot om sådana 
handlingar, tvång eller godtyckligt frihets-
berövande, vare sig det sker i det offentli-
ga eller privata livet”.

• Kvinnofridslinjen i Sverige anser våld 
mot kvinnor som ”en kränkning av den 
kroppsliga integriteten och kvinnors grun-
dläggande friheter och rättigheter. Det är 
också en brottslig handling”.
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Våldsformerna brukar delas in i

Fysiskt våld – exempelvis örfilar, dra i håret, knuffa, 
hålla fast, sparkar, slag mot kroppen, stryptag m.m.

Psykiskt våld – hot, kontroll, kränkande och ned- 
sättande ord). Här ingår även latent våld (att leva under 
risk för nytt våld).

Sexualiserat våld (kallas också ”sexuellt”) – påtvin-
gade sexuella handlingar, våldtäkt.

Ekonomiskt våld – tvingas skriva under handlingar, får 
ej bestämma över egen ekonomi, etc. 

Materiellt våld – förstöra inredning, dagböcker, foton 
med mera. 

Nu är det dags för eleverna att få reflektera 
över begreppet våld och våldets olika uttryck 
genom att genomföra en övning ”Vad är våld?
 
1. Klassen delas in i grupper.

2. Ge grupperna ett blad med definitioner av 
våld och dess olika former:

3. Ge eleverna följande instruktioner:
• Diskutera i grupper – Går det att koppla 

ert tilldelade begrepp till våld? För en 
dialog i gruppen om Hur ni i så fall kan 
göra det.

• Skriv ner stödord om hur ni resonerar 
i gruppen så att ni kan redovisa era ar-
gument för de andra grupperna, även 
om ni anser att ert begrepp INTE går 
att koppla till våld.

4. Fråga om alla har förstått uppgiften och ge 
eleverna 10 min för att genomföra uppgif-
ten.

Efter 10-minuters grupparbete får varje grupp 
redovisa hur de kopplar eller inte kopplar sitt 
begrepp till våld.
 

HANDLEDNING - VAD ÄR VÅLD?
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Efter att alla grupperna redovisat sina exempel, 
bygg på elevernas resonemang och berätta om 
hur porr och våld hänger ihop.

En stor del av dagens pornografi innehåller ex-
plicita sexistiska och rasistiska inslag.

Redan för 10 år sedan visade en studie (Bridges 
et al., 2011) att nio av tio scener i mainstreamp-
orren innehöll fysisk aggression, såsom att 
hålla för munnen, dra i håret, slå med öppen 
handflata samt att ta stryptag. Minst hälften av 
alla scener innehöll verbal aggression som till 
exempel att kalla kvinnor för ”hora”, ”fitta” och 
”slyna”. 

I princip utövas all förnedring, aggression och 
våldsamma handlingar inom porren av män mot 
flickor och kvinnor.

De vanligaste reaktionerna på förnedringen, ag-
gressionerna och de våldsamma handlingarna 
hos flickorna och kvinnorna inom porren är till 
synes neutrala eller positiva. Budskapet till kon-
sumenterna är alltså att förnedrande, aggres-
siva och våldsamma sexualiserade handlingar 
förhöjer sexuell njutning både för kvinnor och 
för män.
 

HANDLEDNING - VAD ÄR VÅLD?
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Samtidigt innehåller de flesta pornografiska 
scenerna varken kondomer eller dialog om risk-
er kopplade till sexuella handlingar.
 
Genom porr lär sig pojkar och män att en ”rik-
tig man” inte behöver respektera ett ”nej”, utan 
att förnedring och våld är vad som förväntas 
av dem. På så sätt förmedlar porren destruk-
tiva maskulinitetsnormer samt förstärker de 
normerna.

Porren visar att män alltid ska vara kåta, de får 
alltid stånd och visar ingen förmåga till intimitet. 
Man kan sällan se ömsesidig glädje i porren – 
det är mäns sexualitet och njutning som står i 
centrum, inte kvinnans.
 
Mainstreamporren lär alltså inte ungdomar att 
sexualitet är baserat på samtycke, respekt och 
jämställdhet – utan precis det motsatta.

Poängtera att porr inte är någon fantasi, det är 
verklighet. Det som sker i filmer sker på riktigt, 
med riktiga människor, och med verkligt våld.
Kvinnor tvingas/manipuleras/luras in i en indus-
tri där de tvingas vara med om de våldsamma 
handlingar som diskuterades under lektionen.

Porr är våld och kvinnoförtryck som man hittar 
på alla nivåer av en s.k. våldspyramid – från sex-
istiska och rasistiska skämt till våldtäkt och även 
mord.  

Avsluta med att uppmuntra elever att vara kritis-
ka och reflekterande kring sitt eget och andras 
beteende för att kunna ta avstånd från våld och 
våldsamma handlingar.

Genom att ta avstånd från porr bidrar man till 
minskning av mäns våld mot kvinnor i samhället.

HANDLEDNING - VAD ÄR VÅLD?
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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 ung-
doms-, tjej- och transjourer runt om i Sverige.  

SNAF: www.snaf.se – står för Sexualkunskapen ni ald-
rig 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 – hjälplin-
jen 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 hjälplin-
jen och chatt.
 
Det kan vara en bra idé att skriva ut några lappar 
med namn och kontaktuppgifter till dessa organ-
isationer.

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

HANDLEDNING - VAD ÄR VÅLD?
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HANDLEDNING - ATT VÄLJA BORT PORREN

VAD ÄR VÅLD?
HANDLEDNING 

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 sett på porr. 

I och med att porr är ett känsligt ämne rekom-
menderar 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 temperatur-
mätning rekommenderar vi ändå att du berättar för elev-
erna 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.

TEMPERATUR-
MÄTNING

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 sex-
uella ändamål. Talita driver skyddade boenden med re-
habilitering i Sverige, Mongoliet, Rumänien och Kenya. 

• Reality Check är ett projekt som ingår i Talitas vålds-
förebyggande arbete. Projektet finansieras av All-
männa Arvsfonden och syftar till att öka ungdomars 
kunskap om porr och dess skadeverkningar, främja 
sexuell hälsa samt förebygga mäns våld mot kvinnor 
och barn.
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HANDLEDNING - ATT VÄLJA BORT PORREN

INTRODUKTION. LEKTIONENS TITEL.

Börja med att berätta för eleverna att lektion-
ens tema är porrkonsumtion och dess påver-
kan på människor, relationer och samhället 
i stort, och att ni kommer att prata om olika 
skadeverkningar av porrkonsumtion samt om 
vad man kan göra för att motverka de skade-
verkningarna.

(Syftet här är att ge eleverna en tydlig uppfa-
ttning om konsekvenser med porrkonsumtion 
och vad det innebär att göra ett aktivt val mot 
pornografi, samt att få unga att reflektera över 
porrkonsumtionens skadeverkningar på indiv-
id- och samhällsnivå).

Börja med ett kort quiz om ungas porrkonsum-
tion.

Läs upp en fråga samt tillhörande svarsalterna-
tiv i taget. Unga får därefter gissa vilket av de 
svarsalternativen som är korrekt.

Fråga 1: Vilken andel killar i 16-års ålder har 
någonsin tittat på porr?

1.  50 %

X.  75 %

2.  100 %
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Berätta för eleverna vilket svar som är rätt: vid 
16-års ålder har i princip alla killar och drygt 
hälften av tjejer exponerats för pornografi (källa: 
Mattebo et al., 2014). 

Fråga 2: Hur ofta konsumerar en fjärdedel av alla 
18-åriga killar porr i Sverige?

1.  en gång i veckan

X.  varje dag

2.  3 gånger per vecka

 

Berätta för eleverna vilket svar som är rätt: vid 
18-års ålder konsumerar 1 av 4 (26 %) killar porr 
varje dag, minst en gång per dygn (källa: Done-
van et al., forthcoming). 

Fråga 3: Hur stor andel av barn i 12-års ålder har 
någonsin blivit exponerade för/tittat på porr?

1.  90 %

X.  30 %

2.  10 %

HANDLEDNING - ATT VÄLJA BORT PORREN
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Berätta för eleverna vilket svar som är rätt: en 
tredjedel av alla barn i 12-års ålder har någon 
gång blivit exponerade för/tittat på porr.
 
(källa: Culture Reframed).

Sammanfatta elevernas svar och fakta som du 
precis gett dem. Poängtera att porrkonsumtion 
har blivit alltmer normaliserat pga. att den i stort 
sett sker anonymt och gratis, samt för att det är 
mycket lätta att få tillgång till porr på nätet.
 
En reklamskylt för en världens största porrsidor 
med en slogan ”All you need is hand” som under 
en lång tid hängde mitt i hjärtat av New York – 
på Time Square – är en symbol för normaliser-
ing och även romantisering av porrkonsumtion i 
dagens samhälle.

Nu är det dags att titta närmare på konsekven-
serna med porrkonsumtion.
 
Berätta för eleverna om hur porr påverkar våra 
förväntningar på oss själva, våra partners och 
sex.

HANDLEDNING - ATT VÄLJA BORT PORREN
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För att illustrera fakta, visa Reality Checks film 
om porrkonsumtion för eleverna.

Innan du sätter igång filmen berätta gärna om att 
filmen handlar om en kille som heter Daniel vars 
pappa producerade pornografi i Sverige och om 
Daniels erfarenheter av porrkonsumtion. 

Inled sedan ett samtal med eleverna kring film- 
ens innehåll med hjälp av följande frågor (varje  
fråga visas på en separat PowerPoint-slide): 

• Vad är filmens budskap?

• Låter erfarenheter som Daniel pratar om i  
filmen bekanta för er? I så fall på vilket sätt?

• Daniel säger att han behöver aktivt välja 
bort porren varje dag.  
Vad tror ni han menar med det?

• Hur hör #METOO och porrkonsumtion 
ihop?

• Varför är det viktigt att förstå hur ens egen 
porrkonsumtion bidrar till utveckling av porr- 
industrin?

Du behöver inte dela upp klassen i mindre 
grupper men om samtal i helklass går trögt 
kan du prova bikupor. De som vill kan sedan 
få redovisa vad de talat om.

 
 

HANDLEDNING - ATT VÄLJA BORT PORREN
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Bygg vidare på elevernas tankar och reflek-
tioner samt Daniels berättelse, och säg några 
sammanfattande ord om hur porr fungerar som 
inspirationskälla för män och killars våld mot 
kvinnor och tjejer.
 
Nämn gärna erfarenheter från 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. 

Avsluta med att berätta att trots att Daniel 
växte upp i porrbranschen är hans erfaren-
heter av porrkonsumtion inte unika. Precis 
som statistiken visar så är det många ungdo-
mars liv och sexuella hälsa som påverkats av  
pornografi.

Uppmuntra unga att fortsätta reflektera över 
porrkonsumtion och dess påverkan på hur vi 
förstår våld och sex i dagens samhälle. Upp- 
mana dem att prata om porrkonsumtion med 
sina vänner för att på så sätt inspirera fler att 
ta avstånd från/välja bort porren.

HANDLEDNING - ATT VÄLJA BORT PORREN
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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 ung-
doms-, tjej- och transjourer runt om i Sverige.  

SNAF: www.snaf.se – står för Sexualkunskapen ni ald-
rig 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 – hjälplin-
jen 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 hjälplin-
jen och chatt.
 
Det kan vara en bra idé att skriva ut några lappar 
med namn och kontaktuppgifter till dessa organ-
isationer.

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

HANDLEDNING - ATT VÄLJA BORT PORREN
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ÖVNING - VAD ÄR VÅLD?

 

ÖVNING “VAD ÄR VÅLD?” 
 

Syfte: att få elever att reflektera över begrepp som många inte kopplar direkt till våld, men som 
ändå är pornografins essens och utgångspunkt för de som producerar porrfilmer 

 
TID: 30 MINUTER 

 
Instruktion (5 minuter).
1. Dela upp klassen i jämna grupper. 
2. Ge varje grupp ett blad med definitioner av våld och dess olika former:1 

”Våld är en handling riktad mot en person som genom denna handling skadar, smärtar 
eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från något som den 
vill”. 
 
Våldsformerna brukar delas in i: 

• Fysiskt våld – exempelvis örfilar, dra i håret, knuffa, hålla fast, sparkar, slag mot  
kroppen, stryptag m.m. 

• Psykiskt våld – hot, kontroll, kränkande och nedsättande ord. Här ingår även 
latent  
våld (att leva under risk för nytt våld). 

• Sexualiserat våld – påtvingade sexuella handlingar, våldtäkt. 

• Ekonomiskt våld – tvingas skriva under handlingar, får ej bestämma över egen  
ekonomi, etc. 

• Materiellt våld – förstöra inredning, dagböcker, foton med mera

3. Ge varje grupp ett blad med nedanstående ord/begrepp (ett begrepp per grupp)2: 
 

 
 

NEDVÄRDERA 
 

KRÄNKA 
 

FÖRNEDRA 

 
OBJEKTIFIERA 

 
 AVHUMANISERA 

 
 NORMALISERA

1. Bilaga för utskrift hittar du på: 
2. Bilaga för utskrift hittar du på: 



61

ÖVNING - VAD ÄR VÅLD?

1. Ge eleverna följande instruktioner: 

• Reflektera i er grupp OM det går att koppla ert begrepp till våld och för en dialog 
med varandra om HUR ni i så fall kan göra det. 

• Skriv ner ert resonemang och era argument för att kunna redovisa och förklara dem 
för de övriga grupperna, även om ni anser att ert begrepp INTE går att koppla till 
våld. 

2. Fråga om alla har förstått uppgiften och ge eleverna 10 min för att genomföra uppgif-
ten. 

 
Grupparbete (10 minuter) 
 
Redovisning (10 minuter – ca 2 minuter per grupp) 

• Varje grupp får redovisa hur de kopplar eller inte kopplar sitt begrepp till våld. 
 
Avslutning (5 minuter) 

1. Efter att alla grupper redovisat sina exempel, bygg på elevernas egna resonemang 
och argumentering om hur begreppen kan/inte kan kopplas till våld. Förberedd egna 
exempel för hur varje begrepp kan kopplas till våld. 

2. Poängtera att pornografins verklighet bygger på dessa begrepp och att begreppen il-
lustrerar det som kvinnor som tvingas eller lockas in i denna industri måste gå ige-
nom. 

3. Avsluta med att uppmuntra eleverna att vara kritiska och reflekterande kring sitt eget 
och andras beteende för att kunna ta avstånd från våld och våldsamma handlingar. 
Genom att ta avstånd från porr bidrar man till minskning av mäns våld mot kvinnor. 

4. I och med att frågor kring pornografi kan framkalla jobbiga känslor hos elever, fram-
för allt hos  tjejer, är det viktigt att visa förståelse och bekräfta elevernas känslor. 
Det kan vara en bra idé att skriva ut och dela lappar2 med namn och kontaktuppgifter 
till följande stödorganisationer till alla elever i din klass:

(se sid 42)

3. Bilaga för utskrift hittar du på: 
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ÖVNING GRUPPTRYCK 
 

Syfte: att få eleverna att reflektera över fenomenet grupptryck i relation till porrtittande, samt 
med hjälp av praktiska exempel finna olika strategier som de skulle kunna använda sig av för 

stå emot när de känner gruppens krav. 
 

TID: 30 MINUTER 
 
Instruktion (5 minuter).
1. Dela upp klassen i jämna grupper.
2. Skriv ut texterna om Max och Tilde som du hittar i vår lärarportal1. Låt halva klassen 

få texten om Max och andra halvan texten om Tilde.
3. Be eleverna läsa Max och Tildes berättelser samt följa de skriftliga instruktionerna 

som de finner på samma blad, för att avsluta berättelserna. Eleverna får gärna formule-
ra berättelsernas avslutning i skriftlig form!

4. Fråga om alla har förstått uppgiften och ge eleverna 10 min för att avsluta berättelser-
na.

Grupparbete (10 minuter)

Redovisning (10 minuter – ca 2 minuter per grupp)
Varje grupp får läsa upp avslutningar på sina berättelser. Efter att alla grupper fått redovi-
sa sina berättelser ställ gärna några följdfrågor, t.ex. varför eleverna valde just sådana sätt 
att avsluta berättelserna. 

Avslutning (5 minuter)
1. Avsluta med att poängtera att grupptryck är ett kraftigt ’instrument’ som människor 

ofta påverkas av och faller för. Det har olika former och utryck. Inte så sällan börjar 
unga titta på porr som resultat av grupptryck från vänner/klasskompisar. Därmed bidrar 
grupptrycket till normalisering av porrtittande, speciellt bland unga.

2. Bekräfta gärna att det inte är så konstigt att man faller för grupptrycket och börjar titta 
på porr, men uppmuntra samtidigt eleverna att säga nej och i stället prata med vuxna i 
sin närhet om detta. Visa eleverna att du är öppen för samtal om de behöver någon att 
prata med.

3. Det är viktigt att berätta om att det finns hjälp och stöd att få om ungdomarna har fler 
frågor/funderingar kring porrkonsumtion och dess skadeverkningar samt om de mår 
dåligt på grund av att de och/eller deras partner tittar på porr. Det kan vara en bra idé att 
skriva ut och dela lappar2 med namn och kontaktuppgifter till följande stödorganisatio-
ner till alla elever i din klass:

(se sid 42)

1. Bilaga för utskrift hittar du på: www.reality-check.nu/utbildare/lararportal
2. Bilaga för utskrift hittar du på: www.reality-check.nu/utbildare/material 
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MAX

Isac bjöd in Max och några av hans vänner till sitt hus för att hänga på lördags eftermiddag. Strax 
efter att Max kom in, märkte han att Isac började spela upp porr på sin dator. De flesta av Max 
vänner började skratta och jubla när de såg Isac sätta på porr och satte sig framför datorskärmen 
för att tillsammans titta på det. Max kände sig obekväm eftersom hans vänner skrattade åt det 
som kvinnorna i porren utsattes för.
Max tyckte inte att porren var rolig, utan precis tvärtom. För honom såg porren ut som något 
smärtsamt och fruktansvärt som kvinnor i filmer var tvungna att stå ut med, och trots att porren 
kunde göra honom upphetsad tyckte han inte att den var sexig. Max ville helt enkelt inte att hans 
sexuella fantasier skulle utformas av de saker man brukar se i porren.

Vad händer sedan?
Alternativ A: Max stannar hos Isac hela kvällen.
Alternativ B: Max går hem direkt efter att han såg vad Isac och resten av hans polare håller på med.

Instruktioner:
1. Diskutera båda alternativen. Hur skulle de se ut och kännas för Max och hans kompisar? Vad 

skulle Max kunna göra och/eller säga om han stannar hos Isac? Vad skulle Max göra och/eller 
säga om han går hem?

2. Vad finns det för risker/nackdelar och fördelar med de alternativ som ni diskuterar?
3. Som grupp välj det alternativ som ni tycker är bäst för Max och förbered er för att redovisa för 

läraren och resten av klassen förvarför ni valde just detta alternativ.

TILDE

På sistone har Tildes vänner pratat en hel del om ett porrklipp som de flesta redan sett. De säger att 
det är helt fruktansvärt, att klippet är så grovt och hemskt så att några av vännerna trodde att de 
skulle spy när de såg det.
Tilde vill inte se klippet. Hon förstår inte varför hennes vänner gick med på att titta på det. Några 
av Tildes vänner har märkt att hon blir tyst när porrklippet diskuteras, och börjat pressa henne för 
att se det. De retar henne och säger att hon är tråkig eftersom hon inte vägrar att titta på klippet. De 
lovar att ta klippet till skolan nästa dag och se till att hon tittar på det under lunchpaus.

Vad händer sedan?
Alternativ A: Tilde tittar på porrklippet.
Alternativ B: Tilde tittar inte på porrklippet.

Instruktioner:
1. Diskutera båda alternativen. Hur skulle de se ut och kännas för Tilde? Vad skulle Tilde göra 

och/eller säga om hon tittar på klippet? Vad skulle hon göra och/eller säga om hon undviker att 
titta på det?

2. Vad finns det för risker/nackdelar och fördelar med de alternativ som ni diskuterar?
3. Som grupp välj det alternativ som ni tycker är bäst för Tilde och förbered er för att redovisa för 

läraren och resten av klassen förvarför ni valde just detta alternativ.
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ÖVNING: JAG HAR SVÅRT ATT BERÄTTA FÖR NÅGON 
 

Syfte: - att eleverna ges möjlighet att tala om sina tankar och känslor kring porr och porrkon-
sumtion

- att öka elevernas förståelse för vad konsekvenserna av att konsumera porr kan bli
- att med hjälp av praktiska exempel visa eleverna hur viktigt det är att man pratar med  

någon om sex och porr
 

TID: 30 MINUTER 
 
Instruktion (5 minuter).

1. Dela upp klassen i jämna grupper.

2. Skriv ut texterna om Victor och Adrian som du hittar i vår lärarportal1. Låt halva klas-
sen få texten om Victor och andra halvan texten om Adrian. 

3. Be eleverna läsa Victors och Adrians berättelser samt följa de skriftliga instruktionerna 
som de finner på samma blad, för att avsluta berättelserna. Eleverna får gärna formule-
ra berättelsernas avslutning i skriftlig form!

4. Fråga om alla har förstått uppgiften och ge eleverna 10 min för att avsluta berättelser-
na.

Grupparbete (10 minuter)

Redovisning (10 minuter – ca 2 minuter per grupp)

Varje grupp får läsa upp avslutningar på sina berättelser. Efter att alla grupper fått redovi-
sa sina berättelser ställ gärna några följdfrågor, t.ex. varför eleverna valde just sådana sätt 
att avsluta berättelserna. 

Avslutning (5 minuter)

1. Avsluta med att bekräfta elevernas tankar om att det är otroligt svårt att prata med nå-
gon om sin sexualitet och/eller porrkonsumtion. Koppla det gärna till en Svensk studie 
kring ungas porrkonsumtion från 2014 som visar att ingen av de ungdomar som ingick 
i studien (477 killar samt 400 tjejer i 16 års ålder) har någonsin pratat om porr med 
vuxna.

2. Det är viktigt att berätta om att det finns hjälp och stöd att få om ungdomarna har fler 
frågor/funderingar kring porrkonsumtion och dess skadeverkningar samt om de mår 
dåligt på grund av att de och/eller deras partner tittar på porr. Det kan vara en bra idé 
att skriva ut och dela lappar2 med namn och kontaktuppgifter till följande stödorgani-
sationer till alla elever i din klass:.2

(se sid 42)

1. Bilaga för utskrift hittar du på: www.reality-check.nu/utbildare/lararportal
2. Bilaga för utskrift hittar du på: www.reality-check.nu/utbildare/material 
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VICTOR

Victor gillar tjejer och har många tjejkompisar, men han tror inte att han skulle vilja dejta en tjej. Victor känner 
attraktion till killar, och så långt han kan minnas så har det alltid varit så. Samtidigt hör Victor många killar, 
t.o.m. hans vänner, säga att homosexualitet är någonting jätteäckligt. Därför har Victor aldrig pratat om sin 
sexualitet med någon annan. Han väntar fortfarande på någon bra chans att prata om det med någon som inte 
skulle döma honom eller reagera negativt. Hans föräldrar är för det mesta bra – de älskar honom och bryr sig 
om honom – men han tror inte att de skulle acceptera hans homosexualitet.

När Victor var inne på olika online-forum, läste han om andra homosexuella personer som tittar på porr, och 
började fundera på att titta själv. Men när han kollade upp porr på nätet såg han mestadels grova och aggres-
siva grejer som såg ut som om de gjorde jätteont. Så å ena sidan kände Victor en viss lättnad då han fick veta 
om att det finns andra killar där ute som också gillar killar. Å andra sidan kände han sig förvirrad och även 
ensam eftersom han inte ville ha sex på samma sätt som i porren. Victor önskade att han skulle kunna prata 
om sina bekymmer med någon.

Vad händer sedan?
Alternativ A: Victor berättar för någon om att han tror att han är gay samt om de känslor som den porr som 
han såg framkallade hos honom.
Alternativ B: Victor berättar inte för någon om att han tror att han är gay. Han nämner inte heller till någon 
vilka känslor som den porr som han såg framkallade hos honom. 

Instruktioner:
1. Diskutera båda alternativen. Vem skulle Victor kunna prata med och vad skulle han kunna säga? Hur 

skulle det se ut och kännas för Victor om han inte berättar för någon?
2. Vad finns det för risker/nackdelar och fördelar med de alternativ som ni diskuterar?
3. Som grupp välj det alternativ som ni tycker är bäst för Victor och förbered er för att redovisa för läraren 

och resten av klassen förvarför ni valde just detta alternativ.

ADRIAN

För några månader sedan upptäckte Adrian porr för första gången. Då satt han och tittade på en trailer för en 
film han tänkte se på bio – och helt plötsligt märkte han nakenbilder på kvinnor på sidan av skärmen. Nyfiket 
klickade han på en av bilderna, och sedan fortsatte han utforska andra bilder och videor på sidan. Det tog inte 
så lång tid innan Adrien blev fast vid sin nya vana och började titta på porr varje dag. Han spenderade mycket 
tid inne på sitt rum och hans mamma trodde att han hade mycket läxor att göra – vilket han tyckte var roligt. 
Ibland vaknade han på natten för att titta på porr. Men på sistone började det kännas annorlunda – som om 
Adrians nya vana inte gick att kontrollera längre. Det gick inte att bestämma sig för att inte titta – det hände 
ändå trots att Adrian inte ville. Mycket av det han såg i porren var hemskt, riktigt grovt och förnedrande. Han 
mådde inte bra av att titta på porr men visste inte vad han skulle göra åt det.
Han började fundera på att han kanske behövde prata med någon och be om hjälp.

Vad händer sedan?
Alternativ A: Adrian pratar med någon om sin porrkonsumtion.
Alternativ B: Adrian berättar inte för någon om att han tittar på porr.

Instruktioner:
1. Diskutera båda alternativen. Vem skulle Adrian kunna prata med och vad skulle han säga?  

Vad skulle hända/hur skulle det se ut om Adrian inte pratar med någon om sin porrkonsumtion?
2. Vad finns det för risker/nackdelar och fördelar med de alternativ som ni diskuterar?
3. Som grupp välj det alternativ som ni tycker är bäst för Adrian och förbered er för att redovisa för läraren 

och resten av klassen förvarför ni valde just detta alternativ.
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ÖVNING: PORRINSPIRATION 
 

Syfte: - att ge eleverna möjlighet att reflektera över hur porrkonsumtion påverkar förväntning-
ar på oss själva, på våra partners och våra relationer. 

 
TID: 30 MINUTER 

 
Instruktion (5 minuter).

1. Dela upp klassen i jämna grupper.

2. Skriv ut texterna om Eric och Alma som du hittar i lärarportalen1. Låt halva klassen få texten 
om Eric och andra halvan texten om Alma. 

3. Be eleverna läsa Erics och Almas berättelser samt följa de skriftliga instruktionerna som de 
finner på samma blad, för att avsluta berättelserna. Eleverna får gärna formulera berättelsernas 
avslutning i skriftlig form!

4. Fråga om alla har förstått uppgiften och ge eleverna 10 min för att avsluta berättelserna.

Grupparbete (10 minuter)

Redovisning (10 minuter – ca 2 minuter per grupp)
Varje grupp får läsa upp avslutningar på sina berättelser. Efter att alla grupper fått redovisa sina 
berättelser ställ gärna några följdfrågor, t.ex. varför eleverna valde just sådana sätt att avsluta berät-
telserna. 

Avslutning (5 minuter)
1. Sammanfatta kort elevernas tankar och resonemang. Poängtera att Erics och Almas historier 

inte är unika, utan bekräftar den forskning som finns kring porrkonsumtion idag – att porren 
skapar orealistiska och även skadliga förväntningar på oss själva och våra sexpartners, både när 
det gäller utseende och sexuellt beteende, samt generellt försämrar kvalitet på kärleksrelationer.

2. Uppmuntra eleverna att alltid reflektera över och vara kritiska mot de kroppsideal, normer och 
beteenden som förmedlas i porren. Lyfta också vikten av att ha en dialog och lyssna på varandra 
i en relation och när man har sex – på så sätt lär man sig mer om vad som ens partner gillar/inte 
gillar, vill/inte vill. 

3. Visa gärna att du är öppen för samtal och att eleverna kan vända sig till dig om de behöver någon 
att prata med.

4. Det kan hända att någon/några av eleverna har varit utsatta för porrinspirerat våld och/eller 
märkt hur porrkonsumtion påverkar dem/deras partners negativt. Det brukar vara väldigt svårt 
för unga att berätta om det. Därför kan det vara en bra idé att skriva ut och dela lappar2 med 
namn och kontaktuppgifter till följande stödorganisationer till alla elever i din klass:

(se sid 42)

1. Bilaga för utskrift hittar du på: www.reality-check.nu/utbildare/lararportal
2. Bilaga för utskrift hittar du på: www.reality-check.nu/utbildare/material 
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ERIC

Erics partner har blivit inspirerat av porren och vill testa nya sätt att ha sex på. För Eric känns det 
inte alls roligt – de grejer hans partner inspirerats av ser rätt smärtsamma ut. Eric tycker att sex ska 
vara trevligt för båda parter och vill därför inte prova de nya grejerna. Men Erics partner ger inte 
upp, fortsätter tjata, visar ännu mer porr för Eric och uppmuntrar Eric att ‘slappna av och sluta vara 
tråkig’.

Vad händer sedan?
Alternativ A: Eric ställer upp på sex som är inspirerat av porren.
Alternativ B: Eric ställer inte upp på sex som är inspirerat av porren.

Instruktioner: 
1. Diskutera båda alternativen. Vad skulle Eric och hans partner göra och/eller säga om Eric stäl-

ler upp på sex inspirerat av porren som hans partner tittar på? Vad skulle Eric göra och/eller 
säga för att undvika att testa grejer som visas i porren?

2. Vad finns det för risker/nackdelar och fördelar med de alternativ som ni diskuterar?
3. Som grupp välj det alternativ som ni tycker är bäst för Eric och förbered er för att redovisa för 

läraren och resten av klassen varför ni valde just detta alternativ.

ALMA

Alma tycker verkligen om sin pojkvän Danne. Han är snäll, rolig och väldigt fin. Hon har träffat en 
hel del pojkar som behandlar sina flickvänner illa, särskilt framför sina killkompisar, men Danne är 
annorlunda. Han har alltid varit respektfull mot Alma.
Alma och Danne har haft sex i två månader. De båda har haft relationer förut, men ingen av dem 
hade haft sex tidigare. Det är nytt och spännande, men Alma upplever att det är svårt att kommu-
nicera om vad som händer under sexet och hur det känns. Ibland känns det väldigt bra och skönt 
för henne, men ibland känns det inte alls bra. Det finns en sak som Alma verkligen inte gillar – just 
innan Danne ska komma slutar han bry sig om henne, han kollar inte av hur det känns för henne 
utan byter position för att spruta på henne. Alma vet att det är just det män gör i porren, men hon 
förstår inte varför Danne, som annars är så fin och omtänksam, väljer att göra så som de gör. Det 
känns inte bra för henne – det får henne att känna sig utnyttjad. Alma är osäker på om och hur hon 
skulle kunna prata om det med Danne. Det som hon däremot är säker på är att hans beteende gör så 
att hon blir avtänd och inte vill ha sex med honom.

Vad händer sedan?
Alternativ A: Alma säger ingenting till Danne om hur det känns för henne när de har sex.
Alternativ B: Alma berättar för Danne om sina känslor.

Instruktioner:
1. Diskutera båda alternativen. Vad skulle Alma och Danne göra och/eller säga om Alma inte berät-

tar om sina känslor för Danne? Vad skulle de göra och/eller säga om hon öppnar upp för honom 
om hur det känns under sexet?

2. Vad finns det för risker/nackdelar och fördelar med de alternativ som ni diskuterar?
3. Som grupp välj det alternativ som ni tycker är bäst för Alma och förbered er för att redovisa för 

läraren och resten av klassen förvarför ni valde just detta alternativ.
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PORRPRODUKTION

Porrindustrin profiterar på att cyniskt exploatera och utnyttja unga flickor och kvin-
nor som varit utsatta för olika former av sexualiserat våld och lever i ekonomisk och 
social utsatthet. Det är ingen slump att dessa flickor och kvinnor luras in i porrindu-
strin. De är lättare att kontrollera, manipulera och exploatera. I porrindustrin blir de 
sedan förnedrade, avhumaniserade och utsatta för mer sexualiserat våld.  

Genom att undervisa barn och unga om hur det ser ut bakom kameran, hur basen för 
porrproduktionen ser ut egentligen, så avslöjar du hur en global multimiljard industri 
lever på att utnyttja ekonomiskt och socialt utsatta människor. Barn och unga ges 
därmed en möjlighet att ta ställning för de utsatta mot profitörerna. Samhället och 
skolan har tidigare med framgång undervisat om tobaks- och oljeindustrin. Nu har 
turen kommit till porrindustrin. Ta vara på den möjligheten!

Inom detta tema ingår följande material:

• Handledning Vinnare och förlorare

• Handledning Porrens sanna ansikte

• Övning Vinnare och förlorare

• Övning Vem är kvinnan i porren
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VINNARE OCH FÖRLORARE
HANDLEDNING 

Innan du börjar prata med dina elever om porr 
rekommenderar vi att använda Reality Checks 
Temperaturmätning – en elevenkät som hjälp-
er dig att ta reda på om eleverna redan sett på 
porr. 

I och med att porr är ett känsligt ämne rekom-
menderar 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 temperatur-
mätning rekommenderar vi ändå att du berättar för elev-
erna 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.

TEMPERATUR-
MÄTNING

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 sex-
uella ändamål. Talita driver skyddade boenden med re-
habilitering i Sverige, Mongoliet, Rumänien och Kenya. 

• Reality Check är ett projekt som ingår i Talitas vålds-
förebyggande arbete. Projektet finansieras av All-
männa Arvsfonden och syftar till att öka ungdomars 
kunskap om porr och dess skadeverkningar, främja 
sexuell hälsa samt förebygga mäns våld mot kvinnor 
och barn.
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INTRODUKTION. LEKTIONENS TITEL.

Börja med att berätta för eleverna att dagens 
lektion kommer att handla om porrindustrin 
och dess påverkan på samhället i stort samt på 
personer som medverkar i porrfilmer i synner-
het.

(Syftet här är att få eleverna att reflektera över 
vem som vinner och förlorar på porrproduktion 
samt hur personer som medverkar i porrpro-
duktion påverkas av industrin).

I fall Reality Checks Temperaturmätning visar 
att många i din klass har sett porr kan du börja 
med att fråga eleverna om deras egna tankar 
kring porrens budskap. Be dem i så fall att brain-
storma och dela med sig av sina tankar. Skriv 
upp det eleverna sägen på en whiteboardtavla 
eller ett blädderblock.

Om Temperaturmätningen däremot visar att de 
flesta i din klass inte sett porr, skippa gärna det-
ta steg och gå direkt till nästa bild med fakta om 
porrens innehåll.
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Ge eleverna fakta om porrens innehåll.
Redan för 10 år sedan visade en studie (Bridges 
et al., 2010) att nio av tio scener i mainstreamp-
orren innehöll fysisk aggression, såsom att hålla 
för munnen, dra i håret, slå med öppen handflata 
samt att ta stryptag. Minst hälften av alla scener 
innehöll verbal aggression som till exempel att 
kalla kvinnor för ”hora”, ”fitta” och ”slyna”. 

I princip utövas all förnedring, aggression och 
våldsamma handlingar inom porren av män mot 
flickor och kvinnor.

De vanligaste reaktionerna på förnedringen, ag-
gressionerna och de våldsamma handlingarna 
hos flickorna och kvinnorna inom porren är till 
synes neutrala eller positiva.

Porrens budskap är alltså att förnedrande, ag-
gressiva och våldsamma sexualiserade handlin-
gar förhöjer sexuell njutning både för kvinnor 
och för män.

Detta i sin tur påverkar våra förväntningar på 
oss själva, våra partners och sex. Porr normal-
iserar våld och objektifiering av kvinnokroppar 
och utgör ofta en inspirationskälla för män och 
killars våld mot kvinnor och tjejer.
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Det är viktigt att poängtera att förutom att porr 
påverkar de som tittar, deras syn på sexualitet 
samt deras relationer, så är det människor på 
andra sidan skärmen som skadas.

Kvinnor i porrindustrin har oftast samma bakgr-
und, nämligen:

• Fattigdom
• Hemlöshet
• Svår familjesituation
• Sexuellt övergrepp i barndom

En av de vanligaste myterna om porr är att det 
bara är fantasi. Porr jämförs ofta med spelfilm-
er.

Därför är det viktigt att understryka att till skill-
nad från spelfilmer där våldet inte utspelar sig 
på riktigt, visar porr riktiga övergrepp. 

Visst kan spelfilmer vara våldsamma. T.ex. i 
”Game of Thrones” ser man mycket våld och 
sexualiserade övergrepp – i princip i varje 
avsnitt. Men skådespelare utsätts inte på riktigt.
Våldet i porren är inte på låtsas, och har reella 
konsekvenser för de som medverkar (fysiska 
och psykiska skador). Det enda som är fantasi i 
porren är att kvinnorna visar att de njuter av det 
de utsätts för.
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Nu är det dags för eleverna att få reflektera 
över porrens konsekvenser på individ- och 
samhällsnivå med övningen ”Vinnare och för-
lorare”. 

• Dela in klassen i bikupor. Varje bikupa får 
ett blad där de får skriva ner pornografins 
vinnare och pornografins förlorare.

• Be eleverna att prata i 10 min om vilka 
som är pornografins vinnare/förlorare 
och sedan skriva ner sina tankar i respek-
tive kolumn på sina egna papper

Efter 10-minuters grupparbete låt varje grupp 
redovisa en vinnare och en förlorare åt gången. 
Finns det en whiteboardtavla eller ett blädder-
block i rummet be gärna eleverna gå upp och 
skriva upp sina svar i respektive kolumn så att 
alla kan se svaren samtidigt. Låt dem skriva 
upp ’vinnare/förlorare’ tills alla rutor är fyllda. 

Ställ frågor till vad de skrivit upp som ”vinnare/
förlorare”, t.ex.:

• Kan ni förklara varför ni tycker att just hen 
är vinnare/förlorare?

• Kan hen vara både vinnare och förlorare 
och varför?

• Finns det någon grupp som skrivit upp 
vinnare/förlorare som inte redan står på 
tavlan? Vilka vinnare/förlorare är det och 
varför?
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Bekräfta elevernas tankar och reflektioner.
Sammanfatta diskussionen genom att 
poängtera att porrindustrin görs av (vita) män 
för (vita) män, att det finns ett antal män som 
gör enorma vinster som ägare till multina-
tionella företag bakom porrindustrin, att det 
finns män som längs hela skalan av denna in-
dustri är de som ansvarar för den cyniska exp-
loateringen av kvinnorna och männen, samt att 
de män som står framför kameran instrueras 
till att förnedra, avhumanisera och utföra olika 
former av sexualiserat våld mot kvinnorna.
 

Avsluta med att uppmuntra elever att på egen 
hand fortsätta reflektera över hur denna mul-
timiljardindustri skadar de som tittar på porr, 
de som medverkar i porrproduktion samt sam-
hället i stort. Att vara kritisk och reflekterande 
kring porr är en del av förändring. Rekommen-
dera elever att gå in på www.reality-check.nu 
och ta del av mer information – ta ett quiz, titta 
på filmer och läsa mer om porrens skadever-
kningar.
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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 ung-
doms-, tjej- och transjourer runt om i Sverige.  

SNAF: www.snaf.se – står för Sexualkunskapen ni ald-
rig 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 – hjälplin-
jen 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 hjälplin-
jen och chatt.
 
Det kan vara en bra idé att skriva ut några lappar 
med namn och kontaktuppgifter till dessa organ-
isationer.

OBS! Det kan vara bra att nämna för eleverna att 
de kan kontakta Talita och Reality Check-teamet 
i fall de har frågor.
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HANDLEDNING - PORRENS SANNA ANSIKTE

PORRENS SANNA ANSIKTE
HANDLEDNING  

Innan du börjar prata med dina elever om porr 
rekommenderar vi att använda Reality Checks 
Temperaturmätning – en elevenkät som hjälp-
er dig att ta reda på om eleverna redan sett på 
porr. 

I och med att porr är ett känsligt ämne rekom-
menderar 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 temperatur-
mätning rekommenderar vi ändå att du berättar för elev-
erna 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.

TEMPERATUR-
MÄTNING

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 sex-
uella ändamål. Talita driver skyddade boenden med re-
habilitering i Sverige, Mongoliet, Rumänien och Kenya. 

• Reality Check är ett projekt som ingår i Talitas vålds-
förebyggande arbete. Projektet finansieras av All-
männa Arvsfonden och syftar till att öka ungdomars 
kunskap om porr och dess skadeverkningar, främja 
sexuell hälsa samt förebygga mäns våld mot kvinnor 
och barn.
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INTRODUKTION. LEKTIONENS TITEL.

Börja med att berätta för eleverna att lektionens 
tema är porrindustrin, dvs. verkligheten bakom 
skärmen. Under lektionen kommer ni att titta 
närmare på hur denna verklighet ser ut för män-
niskor som befinner sig i porrindustrin, hur den 
påverkar dem samt hur porr och prostitution 
hänger ihop.

(Syftet här att visa för eleverna hur porrindus-
trins insida ser ut och med hjälp av konkreta 
exempel och historier ge dem möjlighet att re-
flektera över hur människor som medverkar i 
porrproduktion påverkas av industrin).

Nu är det dags att ge eleverna fakta om porr-
produktion och dess påverkan på människor.
I denna del av lektionen utgår du ifrån tre frågor 
om porrindustrin som du får ställa till eleverna. 
Varje fråga kommer med tillhörande svarsalter-
nativ som eleverna får gissa på. Efter att de gett 
sina svar ger du dem fakta om porrindustrins 
omfattning och konsekvenser.

Läs upp den första frågan samt tillhörande svar-
salternativ:
Hur många besökare har en av världens största 
porrsidor dagligen?

1.  64 miljoner per dygn

X.  860 000 per dygn

2.  2 miljoner per dygn
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Berätta för eleverna vilket svar som är rätt: cirka  
64 miljoner människor besöker en av världens 
största porrsidor dagligen. 

(källa: Pornhubs årliga statistik, 2018) 

Ge eleverna mer information om hur porrindus-
trin ser ut:

• Det är en gigantisk mångmiljardindustri 
som finns bakom skärmen. En industri där 
cirka 30 % av all data som överförs på In-
ternet idag är relaterad till porr. En industri 
vars syfte är att fortsätta tjäna mycket pen-
gar 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 pro-
duktionsstudiorna världen över.

• Precis som andra kapitalistiska företag 
satsar Mindgeek stora summor på reklam 
och marknadsföring. Som ett exempel kan 
du visa Som ett exempel kan du visa en kort 
reklamfilm från en av de största porrsidor-
na – Pornhub – som normaliserar och även 
romantiserar porrkonsumtion. Ett annat ex-
empel på hur Pornhub trivialiserar porrkon-
sumtion 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 där- 
med konsumtion av porr ständigt ökar.
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Läs upp nästa fråga tillsammans med svar-
salternativ:
Andel kvinnor i prostitution som också utnyttjas i 
pornografi?

1.  50 %

X.  75 %

2.  15 %
 

Berätta för eleverna vilket svar som är rätt: en 
studie bland 854 prostituerade personer (mest 
kvinnor) i nio länder visar att cirka 50 % kvinnor 
i prostitution också utnyttjades i pornografi. 

(källa: Farley et al., 2004)

Poängtera att porr och prostitution är olika sidor 
av samma mynt och att det finns många likheter 
mellan dem.
 
Fokusera gärna på kvinnor som befinner sig i 
prostitution/porrindustrin och deras situation:

• kvinnorna har samma bakgrund – det hand-
lar inte om fritt val! 

• kvinnorna blir ofta utnyttjade i både porr och 
prostitution 

• kvinnorna får stora fysiska och psykiska 
skador och har svårt att lämna industrin 

Intressanta källor som du kan använda för att 
läsa kvinnornas berättelser: 

• Instagram-konto Intedinhora  

• Instagram-konto Prostituerad_less 
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Läs upp sista frågan tillsammans med tillhörande 
svarsalternativ:
Hur gammal var den yngsta sexköparen som fån-
gats av polisen i Stockholm under de senaste åren?

1.  18 år

X.  13 år

2.  15 år

Berätta för eleverna vilket svar som är rätt: den 
yngsta sexköparen som fångats av polisen i 
Stockholm var 15 år gammal 

(källa: f.d. chef av Prostitutionsgruppen i Stock-
holm, Simon Häggström) 

Ge eleverna information om hur porrkonsumtion 
påverkar efterfrågan på kvinnor i prostitution.
Både forskning och praktiska erfarenheter av 
organisationer och myndigheter i Sverige och 
andra länder visat att män som ofta tittar på porr 
är mer benägna att köpa sex än andra män.

Majoriteten av sexköparna vill att kvinnor i prosti-
tution ska imitera det som männen sett i porren.
 
”När vi griper män som köper sex tar vi deras mobiltelefon 
och dator i beslag, där ser vi en väldigt stor konsumtion av 
porr. Genomsnittsåldern för att börja titta på porr är 11-12 
år och då påverkas man mycket av porren som den ser ut 
idag med våld och förnedring av kvinnor, samtidigt blir sex-
köparna allt yngre. Vilka kvinnor går man då till när man vill 
förverkliga sånt man sett på film? Jo, man går till kvinnor 
som inte har råd eller möjlighet att säga nej”, 

säger f.d. chefen för Stockholmspolisens pros-
titutionsgrupp, kriminalinspektör Simon Hägg-
ström. 
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För att illustrera fakta, visa Reality Checks film 
om porrproduktion för eleverna.
 
Innan du sätter igång filmen berätta för dem att 
filmen lyfter två perspektiv: Daniels som växte 
upp i porrbranschen, och Paulinas som utny-
ttjades i porrindustrin.

Inled sedan ett samtal med eleverna kring fil-
mens innehåll med hjälp av följande frågor (var-
je fråga visas på en separat PowerPoint-slide): 
 
Daniels historia

•  Daniel säger att när man tittar på personer 
i porrfilmer kan man se att de inte vill vara 
där. Vad är det som tyder på att de inte trivs/
mår bra?

•  Varför kan det kännas coolt och pirrigt för en 
tonåring att vara med under porrinspelnin-
gen? Tycker ni att det är bra/dåligt att känna 
så? 

• Daniel säger att man blir avtrubbad av att 
vara i porrbranschen. Var menar han med 
det?

• De kvinnor som Daniel träffat i porrbran-
schen hamnade där för att någonting dåligt 
hänt dem i livet. Vilka händelser/omstän-
digheter kan det vara?

• Vem och varför skapat porrindustrin? 

• Varför kan man säga att prostitution är fil-
mat våldtäkt?
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Paulinas historia

• Paulina säger att vem som helst kan hamna 
i porrindustrin. Varför tror ni att det är så?

• Vilka former av våld förekommer i porrbran-
schen?

• Paulina säger att hon inte hade något val än 
att vara i sexindustrin. Vad innebär det?

• Paulina jämför sig med en docka som kasta-
des runt. Vad säger en sådan jämförelse om 
hur hon mådde och hur hon såg på sig själv?

• Varför kan man säga att pornografi är ett 
multipelt övergrepp (ett övergrepp flera 
gånger om)?

• Vad krävdes för att Paulina skulle kunna 
lämna sexindustrin?

 

Övriga frågor

• Vad är filmens budskap?

• Vad berörde er mest i Daniel och Paulinas 
historier?

• På vilket sätt är Daniel och Paulinas historier 
lika/olika?

Du behöver inte ställa alla föreslagna frågor. 
Välj gärna de som du tycker är mest passande 
och intressanta för dina elever.

Samtalet kan genomföras i helklass, men om 
det går trögt kan du prova bikupor. De som vill 
kan sedan få redovisa vad de talat om.
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Bekräfta elevernas tankar och reflektioner kring 
Daniel och Paulinas berättelser. Poängtera gär-
na att allt som Daniel och Paulina pratar om i 
filmen bekräftas av forskning samt återspeglas 
i arbete av organisationer som hjälper kvinnor 
som utnyttjats i sexindustrin.

Be någon av eleverna läsa upp några citat som 
står på skärmen. Betona återigen kopplingen 
mellan porr och prostitution samt uppmuntra 
unga att fortsätta reflektera över porrindustrins 
verkligheter för kvinnor och andra personer på 
andra sidan skärmen. Avsluta med att uppmana 
eleverna att ta snacket om porens skadliga kon-
sekvenser med sina kompisar.
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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 ung-
doms-, tjej- och transjourer runt om i Sverige.  

SNAF: www.snaf.se – står för Sexualkunskapen ni ald-
rig 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 – hjälplin-
jen 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 hjälplin-
jen och chatt.
 
Det kan vara en bra idé att skriva ut några lappar 
med namn och kontaktuppgifter till dessa organ-
isationer.

OBS! Det kan vara bra att nämna för eleverna att 
de kan kontakta Talita och Reality Check-teamet 
i fall de har frågor.
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ÖVNING -VINNARE OCH FÖRLORARE

1. Bilaga för utskrift hittar du på: www.reality-check.nu/utbildare 
2. Denna bilaga är samma för samtliga avslut till våra övningar, du hittar den för utskrift på: 

www.reality-check.nu/utbildare

 ÖVNING: “VINNARE OCH FÖRLORARE” 
 
Syfte: att eleverna får reflektera över vem som vinner och förlorar på porrproduktion samt hur 

personer som medverkar i porrproduktion påverkas av industrin. 
 

TID: 30 MINUTER 
 
Instruktion (5 minuter) 
1. Dela in klassen i bikupor. 
2. Ge varje bikupa ett blad där de får skriva ner pornografins vinnare och pornografins förlorare1:
3. Be eleverna att prata i 10 min om vilka som är pornografins vinnare/förlorare och sedan skriva 

ner sina tankar i respektive kolumn på sina egna papper.

Grupparbete (10 minuter)
 
Redovisning på tavlan (10 minuter) 
1. Låt varje grupp redovisa en vinnare och en förlorare åt gången. Finns det en whiteboardtavla 

eller ett blädderblock i rummet be gärna eleverna gå upp och skriva upp sina svar i respekti-
ve kolumn så att alla kan se svaren samtidigt. Låt dem skriva upp ’vinnare/förlorare’ tills alla 
rutor är fyllda.

2. Ställ frågor till vad de skrivit upp som ”vinnare/förlorare”, t.ex.: 
• Kan ni förklara varför ni tycker att just hen är vinnare/förlorare? 
• Kan hen vara både vinnare och förlorare och varför? 
• Finns det någon grupp som skrivit upp vinnare/förlorare som inte redan står på tavlan?  

Vilka vinnare/förlorare är det och varför? 

Avslutning (5 minuter) 
1. Sammanfatta diskussionen genom att poängtera att porrindustrin görs av (vita) män för (vita) 

män, att det finns ett antal män som gör enorma vinster som ägare till multinationella företag 
bakom porrindustrin, att det finns män som längs hela skalan av denna industri är de som 
ansvarar för den cyniska exploateringen av kvinnorna och männen, samt att de män som står 
framför kameran instrueras till att förnedra, avhumanisera och utföra olika former av sexuali-
serat våld mot kvinnorna. 

2. De allra största förlorarna är alltså de kvinnor som rekryteras, lockas eller tvingas in i porrin-
dustrin, kvinnor som redan är ”förlorare” då de är marginaliserade, socioekonomiskt utsatta 
och redan utsatta för olika former av våld och förtryck, framför allt olika former av sexualiserat 
våld. 

3. Avsluta med att uppmuntra elever att på egen hand fortsätta reflektera över hur denna multi-
miljardindustri skadar de som tittar på porr, de som medverkar i porrproduktion samt samhäl-
let i stort. Att vara kritisk och reflekterande kring porr är en del av förändring. Rekommendera 
eleverna att gå in på www.reality-check.nu och ta del av mer information – ta ett quiz, titta på 
filmer och läsa mer om porrens skadeverkningar. 

4. 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... (se sid 42) Du kan vid behov skriva ut lappar och dela ut2
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ÖVNING - VEM ÄR KVINNAN I PORREN?

 ÖVNING: “VEM ÄR KVINNAN I PORREN?” 
 

Syfte: att ge eleverna möjlighet att prata om kvinnor som befinner sig ”på andra sidan skär-
men” samt reflektera över faktorer som ledde till att kvinnorna hamnade i porrindustrin. 

 
TID: 30 MINUTER 

 
Instruktion (5 minuter) 

1. Klassen delas in i grupper.

2. Ge varje grupp ett blad med olika ord som beskriver kvinnor i porrindustrin:

3. Be eleverna göra följande:

• välja minst 5 ord för att med hjälp av dem beskriva en kvinna som befinner sig 
i porrindustrin, hennes bakgrund och historia

• skriva ihop en kort text som sedan ska redovisas inför stora gruppen

4. Fråga om alla har förstått instruktionerna och ge eleverna 10 minuter för att genomföra  
uppgiften.

Grupparbete (10 minuter)
 
Redovisning på tavlan (10 minuter) 

1. Låt varje grupp läsa upp sina texter.

2. Ställ sedan följdfrågor till eleverna, t.ex. varför de valde just de orden. I samband med 
det be eleverna resonera kring varför deras texter är lika/olika.

Avslutning (5 minuter) 

1. Avsluta med poängen att det inte är en slump, utan ett mycket medvetet val av por-
rindustrins företrädare, vilka kvinnor som rekryteras, lockas och tvingas in i denna 
verklighet. Med andra ord blir porren motsatsen till sexuell frigörelse för kvinnor, som 
innebär ett stärkande av kvinnors kroppsliga integritet och ett försvar för kvinnors 
sexuella njutning och lust. 

2. 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... (se sid 42) Du kan vid behov skriva ut lappar och dela 
ut2

1. Bilaga för utskrift hittar du på: www.reality-check.nu/utbildare 
2. Denna bilaga är samma för samtliga avslut till våra övningar, du hittar den för utskrift på: 

www.reality-check.nu/utbildare
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ÖVNING - VEM ÄR KVINNAN I PORREN?

Hur är hon 
som person?

Hur ser  
hon ut?

Vad har hon 
för bakgrund?

Varför  
medverkar 

hon i porren?

Har hon nära 
relationer/

familj?

GLAD PLASTIK 
-OPERERAD

KOMMER 
FRÅN EN 

STOR STAD

HAR STORA
SKULDER

VILL BLI
RIK

HAR VARIT 
MOBBAD I 

SKOLAN VILL HA 
BEKRÄF-

TELSE

KOMMER 
FRÅN EN 

KÄRLEKS-
FULL

 FAMILJ

DRÖMMER 
OM ATT BLI 

SKÅDESPEL- 
ERSKA 
ELLER  

MODELL

BOR FORT- 
FARANDE
MED SINA 

FÖRÄLDRAR

STORA
BRÖST

TAR
DROGER

VÄLTRÄNAD

GILLAR SEX

FÖRÄLDRA-
LÖS

HAR BARN

ÄR GIFT

SINGEL

DUM
SMAL

SNYGG

AMBITIÖS

SNUSKIG

SMART
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4.  
TEMPERATUR-
MÄTNING
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TEMPERATURMÄTNING

 
 Innan 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  

sett på porr. 

1. Vilket kön har du? 
 
 
Kille   Tjej  Annat / vill inte uppge 
 
 
2. Hur gammal är du? 
 
 
3. Var har du fått din information om sex och sexualitet?  

 Sex och samlevnadsundervisning i skolan 
 
 Mamma 
 
 Pappa 
 
 Syster 
 
 Bror 
 
 Vän 
 
 Väninna 
 
 Elevhälsan 
 
 Nätet 
 
 Porr 
 
 Annat (vänligen specificera) 
 
 
4. Vad tycker du personer i din ålder behöver lära sig mer om sex och sexualitet? 
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5.  Vilket ämne skulle du vilja ha mer information om: 

Kärlek och intimitet       Vad är en bra relation? 
 
Sex och samtycke       Kön och genus  
 
Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter    Sex och sociala medier 
 
Våld i nära relationer      Sexuellt övergrepp 
 
Kommunikation och sex      Lagar kring sex och relationer 
 
Machokultur       Sexting (”nudes”) 
 
Sexualisering i media      Könssjukdomar 
 
Porr         Preventivmedel 
 
Var man ska vända sig för stöd och information   Sexuella trakasserier 
 
Annat (vänligen specificera) 

 

6. Vem kan du prata med om du har frågor eller bekymmer kring sex? 

Lärare   Mamma     Pappa 
 
Syster  Bror     Vän 
 
Väninna   Elevhälsan 
 
Jag känner mig inte bekväm med att prata med någon 
 
Annan (vänligen specificera) 
 

7. Har du tittat på porr (Internet, TV, video, tidningar) 

Ja    Nej 
 
 
OBS! Svara på frågor 8-10 bara om du svarat JA på fråga 7! 
 

TEMPERATURMÄTNING
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8. Har porr lärt dig om ( Ja/Nej )

Relationer    Närhet/kärlek 
 
Respekt/gränser   Samtycke 
 
Hur kroppen ska se ut   Kondomer 
 
Jämställdhet    

Annat (vänligen specificera) 

9. Vad tycker du om det du har sett i porr: 
 

Spännande 
 
Läskigt 
 
Inspirerande 
 
Äckligt  
 
Annat (vänligen specificera) 

 
10. Anser du att du påverkas av porr? 

Ja 
 
Nej 
 
Osäker 
 
Om ja, på vilket sätt: 

 
11. Anser du att andra påverkas av porr? 

Ja 
 
Nej 
 
Osäker 
 
Om ja, på vilket sätt: 

TEMPERATURMÄTNING
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5.  
ÖVRIGT 

MATERIAL
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STUDIECIRKELMATERIAL
I samarbete med Nykterhetsrörelsens utbildnings-
verksamhet (NBV) Reality Check utvecklat ett stu-
die och metodmaterial för NBV;s folkbildande stu-
diecirkelverksamhet. 

Studiecirkelmaterialet är uppdelat i tre delar; kon-
sumtion, produktion och kultur. Tre olika områ-
den som har ett eget specifikt fokus, där varje del 
innehåller fyra olika övningar. Materialets tre delar 
är nära kopplade med varandra, men det blir enkla-
re att nå en förståelse av både delarna och helheten 
om de skiljs åt och får ett eget fokus i studiecirkeln. 
Utgångspunkten i materialet är kunskapssamman-
ställningen, 10 Myter om porr.

Syfte med hela studiecirkeln är att ge en grundläggande kunskap om 

• vad pornografi är 

• innehållet i pornografin 

• vilka skadeverkningar pornografin har på de som konsumerar såväl som de som 
medverkar och utnyttjas av porrindustrin 

• på vilket sätt pornografin har inflytande över och påverkar vår kultur

Studiecirkeln är en demokratisk arbetsform där deltagarna tillsammans lär sig mer 
om ett ämne de är intresserade av.

Genom gemensamma reflektioner och diskussioner ökar hela gruppens samlade kun-
skap. De frågeställningar som finns i studiematerialet/studieplanen ska stimulera till 
diskussioner och samtal, men naturligtvis kan ni också diskutera andra frågor som 
kommer upp i gruppen.

För att räknas som studiecirkel ska ni:

• vara minst tre deltagare och max 20, varje deltagare ska delta på minst tre träffar 
och på minst en av de tre första träffarna

• träffas en till tre gånger per vecka, men det går också att till exempel träffas en 
gång per månad

• arbeta en till fyra studietimmar per träff, en studietimme är 45 min

• träffas minst tre gånger och totalt minst nio studietimmar

Vill du veta mera om att vara cirkelledare så har NBV ett utbildningsprogram där den 
första delen handlar om din roll som ledare. Mer information om utbildningarna får 
du via ditt NBV-kontor.

Kontaktuppgifter till NBV finns på hemsidan www.nbv.se

STUDIEHANDLEDNING 
PORRENS VERKLIGHET
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TIPS FÖR FÖRÄLDRAR

Steg 1: Inhämta kunskap om pornografi, dess konsumtion 
och konsekvenser

• Läs Reality Checks broschyr 10 myter om porr:  
https://www.reality-check.nu/wp-content/uploads/ 
2019/01/10-myter-om-porr-broschyr.pdf 

 
Andra lästips:

• Pornland: How Porn has Hijacked Our sexuality. Doku-
mentärfilmen finns gratis på Unizons sida: www.unizon.
se/pornland

• Growing Up in a Pornified Culture – Dr. Gail Dines TED-talk:  
https://www.youtube.com/watch?v=0Pu_Ckmoes0

• Visuell drog, Maria Ahlin & Ulrica Stigberg

• 10 sammanfattande punkter om pornografi och prostitution, Unizon: 
http://unizon.se/sites/default/files/media/10_punkter_fran_forksningen_om_
porr_och_porrindustrin_.pdf

• Porr och prostitution – en rapport om utsatthet och efterfrågan, Unizon:  
http://unizon.se/sites/default/files/media/porr_och_prostitution_unizons_rap-
port_0.pdf

• Skuggans lag och Nattstad, Simon Häggström

Steg 2: Reflektera över dina egna föreställningar, åsikter 
och värderingar 
Innan du börjar prata med ditt barn om pornografi ta gärna tid 
och fundera över följande frågor: 

• Vad betyder sex och sexualitet för dig?

• Ska man prata med andra om sex? Har du någonsin gjort 
det?

• Hur bekväm är du med att prata med andra om sex?

• Vad är det som du värderar mest i relationer, familj,  
i samhället?

• Vill du att ditt barn har samma föreställningar, åsikt och värderingar?

• Efter du har reflekterat klart formulera gärna korta svar på ovanstående frågorna 
så att du kan använda svaren i dina samtal med barn.
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Steg 3: Skapa trygg samtalsmiljö

• Om du upptäcker att ditt barn konsumerar pornografi, 
försök att inte visa barnet att du är ledsen, obekväm, ner-
vös eller upprörd. Ta ett djupt andetag, varva ner och börja 
samtalet när du känner dig lugnare.

• Se till att ingen annan är med och lyssnar på ert samtal om 
barnet inte själv utrycker behov/vilja att ha någon annan 
(vän, syskon, andra förälder, etc.) med.

• Du behöver inte bjuda in barnet till samtal i förväg. Visa inte att du gör en stor grej 
av det, utan påbörja samtalet på en promenad, medan ni är ute och shoppar, lagar 
mat eller liknande. 

• Ha empati som utgångspunkt i samtalet. Det viktigt att komma ihåg att barnets 
nyfikenhet kring kropp, sex och relationer är naturlig och bekräfta det till barnet.

Steg 4: Påbörja samtalet

• Du kan börja genom att prata bredare om barnets tillgång 
till internet och olika digitala verktyg (mobiler, datorer, 
surfplattor osv.). Här kan du passa på och prata om både 
fördelar och risker med internet och teknologin samt dela 
med barnet av dina värderingar och förväntningar vad 
gäller deras användning av internet.  
 

• Upplever du att ditt barn inte är bekvämt med att dela med sig av sina egna er-
farenheter på nätet försök i stället prata om vad barnet hört andra barn prata t.ex. 
i skolan. Ibland kan det vara lättare för barn att prata om andras beteende och er-
farenheter i stället för sina egna. Du kan också dela med dig av din egen eller någon 
annans personliga berättelse kring pornografi, sexting (dvs. att skicka nakenbilder/
nudes) eller liknande. Efter att man själv har berättat om sina erfarenheter kan det 
kännas lättare för barnet att öppna upp sig.

• I och med att barnets trygghet på nätet inte bara handlar om pornografi kan du 
prata om olika aspekter av barnets digitala vanor så som sexting, användning av 
sociala medier, integritet m.m.

• Använd gärna någon film, tv-serier, reklam, artikel eller webbsida som utgångs-
punkt. Du kan nämligen prata med ditt barn om hur sexualiserade bilder på tjejer 
och kvinnor används i reklam för t.ex. choklad eller bilar, eller fokusera på de ste-
reotypa könsnormer som många filmer innehåller och förstärker. På så sätt kan du 
lättare visa barnet hur media påverkar oss.
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VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ!

• När ditt barn öppnar upp för samtalet ge barnet mycket 

”cred” för det och uppmärksamma hur modigt barnet är 
som delar med sig.

• Språket är viktigt! Anpassa ditt språk till barnets, undvik 

komplicerade förklaringar och svåra ord. Försök gärna an-
vända ord som ditt barn själv använder.

• Var uppmärksam och flexibel – om du t.ex. förstår att barnet fått tillräckligt mycket 
information om kondomer och visar större behov av att prata om sexuella kränk-
ningar anpassa samtalet utifrån det. Repetition är förstås bra, men för mycket re-
petition kan göra så att barnet tappar motivation.

• Var strategisk – tänk på hur det första samtalet kan följas upp och fördjupas vida-
re. Det är väldigt viktigt att det inte blir ett engångssamtal om pornografi utan en 
kontinuerlig dialog om sexualitet, relationer och normer under hela barnets upp-
växt. Sikta på att ha en löpande diskussion som är aktuellt och åldersanpassat. 

Funderar du på att begränsa ditt barns tillgång till porno-
grafi hemma och öka barnets trygghet på nätet?

Här är några förslag på IT-lösningar tillgängliga i Sverige: 

• TryggWifi: https://www.tryggwifi.se/  

• Net Nanny: https://www.netnanny.com/

• Pappas appar: https://www.pappasappar.se/sa-spar-
rar-du-olampliga-webbsidor/ (De tipsar om olika filter, 
t.ex. Open DNS, och andra IT-lösningar vars användning 
ökar barnets trygghet på nätet)

• Family Prostection: https://www.mymobilesecurity.com/myfamily-protection-sv/

Upplever du att ditt barn behöver prata med någon annan vuxen om pornografi, 
sex, kropp, relationer?

Här kan du och/eller ditt barn vända er:

• 1000 Möjligheter: http://1000mojligheter.se/porr/

• Tjejjouren.se: https://tjejjouren.se/

• Ungdoms- och tjej- och transjourer: http://unizon.se/hitta-jour 

• Killfrågor: http://www.killfragor.se/ 

• Preventell: http://preventell.se/

• Bris: https://www.bris.se/



102

UTBILDNING
Inom ramen för vårt arbete erbjuder vi även olika former av kunskapsutvecklande 
insatser, anpassade till olika målgruppers behov:

Föreläsningar 1-2 tim
• en bred och översiktlig baskunskap om pornografi

Fördjupande workshops 3-4 tim
• grundläggande teori/fakta om pornografi blandat med praktiska övningar

Utbildningar
• en eller flera dagars utbildningar byggda på en blandning av teori/fakta och prak-

tiska övningar anpassade till respektive verksamhet/organisation, formella upp-
drag/ansvar och målgrupp

Handledning
• anpassat kort- eller långsiktigt processhandledningsstöd för att starta upp ett kun-

skapsutvecklande arbete om pornografi 

De kunskapsutvecklande insatserna vänder sig främst till professionella och 
frivilliga som arbetar med barn och unga. Grundläggande moment som ingår i våra 
kunskapsutvecklande insatser:

• Hur förstår vi pornografi
• Vad är pornografi/Vad är sexualitet
• Pornografins bakgrund, sammanhang och omfattning
• Pornografi och våld/sexualiserat våld
• Barn, unga och pornografi
• Pornografins konsekvenser; kultur, konsumtion och produktion
• Vad kan vi göra; professionella/frivilligorganisationer/föräldrar

Vid intresse av att ta del av någon av våra kunskapsutvecklande insatser, eller om ni 
bara vill veta mer, hör gärna av er till oss via mail: info@reality-check.nu. 

Besök också gärna vår hemsida: www.reality-check.nu
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