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Abstract [sv] 

Pornografi är ett ämne som diskuteras och lyfts i den allmänna debatten med jämna mellanrum. 

På senare tid har delar av debatten handlat om hur ungdomar exponeras för pornografi i tidig 

ålder och att detta i sig skulle kunna vara en anledning till de sexuella trakasserier som unga 

bevittnar i skolmiljön. Därav blir en viktig del i denna problematik att lärare diskuterar ämnet 

med eleverna för att de ska få en ökad förståelse och kunna problematisera ämnet. Av dessa 

anledningar har syftet med denna studie varit att undersöka hur lärare förhåller sig till 

pornografi i sexualundervisningen. Insamlingen av data skedde via fyra semistrukturerade 

intervjuer som sedan bearbetades utifrån tematisk analys med utgångspunkt i Braun och Clarkes 

6-stegs modell. Begreppen diskurs, genussystem och heteronormativitet har använts i analysen 

av data.  Studiens resultat pekar på att det till viss del existerade en gemensam uppfattning av 

definitionen pornografi, lärarna ansåg att det fanns ett behov av att diskutera ämnet och de flesta 

lärarna tog upp ämnet i undervisningen och relaterade ofta pornografi till bland annat normer, 

ideal och stereotyper. Slutligen gällande lärarnas egna åsikter om pornografi i relation till 

undervisningen rådde en ambivalens hos lärarna då de å ena sidan ansåg att pornografi var dålig 

och negativ, och å andra sidan att den kunde vara informativ och stimulerande. 

 

 

Nyckelord: Pornografi, sexualundervisning, lärare, diskurs, genussystem, heteronormativitet.  
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Inledning  

”Sex is one of the three or four most important things in the world. We eat, we excrete, we fuck, 

we sleep, if not in that order.” (McNair, 2002, s. 1).  

 

Sex är en grundläggande aktivitet för många arters överlevnad så även för oss människor. 

Genom samlag mellan en kvinna och en man kan vi föra våra gener vidare och säkra vår arts 

överlevnad. Men till skillnad från många andra arter har vi människor haft möjlighet, och tagit 

denna möjlighet, att utveckla sexet. Det har blivit något mer än att endast handla om djurisk 

reproduktion, för genom sex kan vi få njutning, upptäcka vår sexualitet och experimentera.  

 

Synen på sex och hur vi formar våra sexuella aktiviteter har förändrats under historiens gång 

då den regleras via bland annat lagar, normer och moral. ”… sexualiteten har många sidor och 

varje tid måste hitta balansen mellan frihet och förtryck, mellan öppenhet och exploatering, 

mellan kön och makt” (Lindahl, 2003, s. 15). Ett exempel på reglering går att finna i den 

differentierade synen på samkönat sex som i sig kan spåras till antikens Grekland. Inom religion 

har det förkastats som sodomi (synd) och inom medicin har det setts som ett patologiskt 

(sjukligt) beteende till att senare komma att bli alltmer accepterat. Detta kan ses bland annat då 

samkönade äktenskap blivit lagligt i vissa länder (Giddens, 2014, s. 403).  Som många andra 

aspekter av det mänskliga livet är reglering av sexualitet en produkt av det samhället vi lever i. 

En del av denna kontroll sker via offentlig reglering som exempelvis den preventivmedelslag 

som tidigare fanns i Sverige och som innebar att det var förbjudet att upplysa om kondomer och 

preventivmedel då detta ansågs vara ett hot mot familjen och äktenskapet. Men tider förändras 

och lagen upphävdes. Säkert sex, med andra ord att undvika oönskade graviditeter och 

könssjukdomar och endast att ha sex för njutningens skull, har på senare tid kommit att bli 

mer accepterat. Men sexualitet regleras inte enbart via lagar utan även via normer i samhället, 

och när staten inte längre explicit reglerar sexualiteten har ett sätt att upprätthålla vissa 

normer varit genom att institutionalisera dessa genom sexualundervisningen som blev 

obligatorisk i Sverige 1955 (Kungliga Skolöverstyrelsen, 1956). 

 

Enligt grundskolans läroplan (Skolverket, 2016) ska sexualundervisningen vara 

ämnesintegrerad och enligt skollagen ska all undervisning ”…förmedla och förankra respekt 

för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska 
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samhället vilar på” (2010:800, 1 kap. 4§). Undervisningen vilar på en värdegrund som syftar 

till människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan könen och solidaritet mellan människor (Skolverket, 2017). ”Utbildningen 

syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga 

utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare” 

(Skollagen, 2010:800, 1 kap. 4§). Den lagliga reglering, värdegrunden och de styrdokument 

skolan utgår ifrån bildar ett slags ramverk kring vad skolan ska behandla, vad som ska 

förmedlas och således vad som utelämnas. Detta kan ses som en diskurs kring skolan som 

påverkar hur vi talar, vad vi tänker och hur vi agerar (Giddens 2014, s. 76). Ett annat exempel 

på en diskurs kan vara som nämndes ovan gällande samkönat sex, hur talet och tankar kring det 

reglerats och formats på olika sätt i historien.  

 

En annan del som på senare tid tagit alltmer plats i debatten när det handlar om skolan och sex 

är pornografi. Det handlar om att väldigt många unga exponeras för pornografi och att det blivit 

alltmer lättillgängligt i och med internets framväxt (Döring, 2009; Oosterhoff et al., 2017). 

Pornografi och sexualundervisningen kan ses som två olika enheter, eller som två olika 

diskurser, där förstnämnda analytiskt kan ses som en kontrast till sistnämnda då den inte bygger 

på samma värdegrund som sexualundervisningen i skolan. Exempel på den pornografiska 

diskursen kan vi få via Bridges et al. (2010) studie som analyserade 304 bästsäljande 

pornografiska filmer där 88,2 % innehöll fysisk aggression som ”spanking, gagging and 

slapping" och 48,7 % innehöll verbala aggressioner, främst "name-calling" som ”bitch” eller 

”slut”. 94,4 % av dessa fysiska och verbala aggressioner var riktade mot kvinnor. Ett annat 

exempel får vi via en studie av Vandenbosch & M. F van Oosten (2017) där det framkom att 

desto mer unga konsumerar pornografiskt material desto mer ser de kvinnor som sexuella 

objekt. 

 

Med redogörelsen ovan blir lärare en viktig aspekt när det handlar om skolan, ungdomar, sex 

och pornografi då dessa spenderar väldigt mycket tid tillsammans med ungdomar och då de till 

viss del formar ungas kunskap och förståelse. Lärarna måste å ena sidan förmedla de 

grundvärderingar som skolan bygger på men samtidigt förhålla sig till de förändringar som sker 

i samhället. 

 

Det finns ett fåtal studier som undersöker hur lärare talar och tänker om pornografi i sin 

undervisning (Mattebo et al. 2014; Baker 2016). Resultaten visar att det finns ett behov av att 
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ta upp pornografi i sexualundervisningen men att lärarna själva inte alltid har förutsättningarna, 

så som utbildning och rätt verktyg, att göra det. Vidare lyfter Vandenbosch & M. F van Oosten 

(2017) att elever som får utbildning i att kritiskt granska pornografi ser kvinnor som sexuella 

objekt i mindre utsträckning än de som inte får det. Men såvitt författaren vet finns det inte 

någon studie som undersöker hur lärarna resonerar kring pornografi i förhållande till 

sexualundervisning. Därför kommer den här studien att försöka bidra till existerande litteratur 

med kunskap om lärares syn på pornografi och hur de förhåller sig till pornografi i 

sexualundervisningen. Förutom att försöka bidra till forskningsfältet finns förhoppningar att 

kunna ge inspiration och öppna upp diskussionen kring pornografi hos andra lärare. 

Syfte & frågeställning 

Som ovan beskrivet kan en tänka sig att det bildas en slags kontrast mellan 

sexualundervisningen och pornografin. Det handlar om skolans diskurs och specifikt 

sexualundervisningen som bygger på värden som det svenska samhället vill förmedla, och den 

kontrasterande pornografiska diskursen där dessa värden inte är reglerade. Därför är det 

intressant att undersöka hur lärare som arbetar med sexualundervisning förhåller sig till 

pornografi i sin undervisning. Syftet med denna studie är att få ökad förståelse för hur lärare 

förhåller sig till pornografi i sexualundervisningen och hur deras egna åsikter och skolans 

grundvärderingar kan påverka hur de förhåller sig till ämnet. Detta kommer undersökas genom 

frågeställningarna: 

 

1) Hur definierar lärarna pornografi? 

 

2) Upplever lärarna själva ett behov av att diskutera pornografi i undervisningen 

och i så fall hur talar lärarna om pornografi med eleverna? 

 

3) Hur hanterar lärarna förhållandet mellan deras egna åsikter om pornografi i 

kontrast till deras roll som sexualundervisningslärare?  

 

  



 

4 

 

Bakgrund 

I denna del kommer en kort redovisning av vad Sveriges sexualundervisning ska innehålla samt 

vad den senaste kvalitetsgranskningen av sexualundervisningen kom fram till. Detta följs av en 

kort beskrivning hur synen på och regleringen av pornografi ser ut. 

 

Sveriges sexualundervisning 

I Sverige blev sexualundervisningen obligatorisk i skolan 1955 (Kungliga Skolöverstyrelsen, 

1956) och Sverige var det första landet i världen som införde en sådan reform. Skolans 

undervisning regleras av skollagen som är antagen av Sveriges riksdag där grundläggande 

bestämmelser finns om skolan samt vilka rättigheter och skyldigheter elever har. Där kan en 

läsa om utbildningens utformning i 1 kapitlet, 5 §: 

  

”Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande 

demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som 

människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. 

Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga 

rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling. 

Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.” 

(SFS 2010:800) 

 

I dagens sexualundervisning har rektorerna det yttersta ansvaret för att sexualundervisning 

bedrivs och den ska enligt skolplanen bedrivas på ett ämnesintegrerat och ämnesövergripande 

sätt (Skolverket, 2017). Enligt läroplanen ska sexualitet behandlas i bland annat bildanalys, 

inom kropp och hälsa där pubertet, reproduktion, identitet, jämställdhet, relationer och ansvar 

ska tas upp. Vidare ska det inom biologi diskuteras vilka metoder som finns för att skydda sig 

mot sexuellt överförbara sjukdomar och graviditet. Inom religion och samhällsvetenskap ska 

olika religioners syn på sexualitet diskuteras samt frågor gällande identitet och kärlek. En annan 

viktig aspekt i sexualundervisningen är att den ska motverka traditionella könsroller och stärka 

kvinnor och män i att utveckla intressen oberoende av deras könstillhörighet (Skolverket, 2017). 

Läroplanen säger även att eleverna ska ha inflytande över innehållet i undervisningen 

(Skolverket, 2016). 

 

För att garantera att den svenska skolan uppfyller de krav som finns gör Skolinspektionen olika 

granskningar av svenska skolor och 2018 kom det en ny kvalitetsgranskning av sex- och 

samlevnadsundervisning. Resultatet visar att undervisningen har förbättrats från den senaste 
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större utvärdering som gjordes 1999 men att det fortfarande råder stora brister. Det 

Skolinspektionen lyfter fram är bland annat att det fortfarande råder stor variation inom och 

mellan skolor. De tar även upp den aktuella debatten kring #MeToo, som resulterade i att elever 

vittnat om sexuella trakasserier och övergrepp i skolan, och menar att det är en tydlig indikation 

på att undervisningen måste förändras och förbättras. 

 

Pornografi 

Pornografi har i många år debatterats livligt och McNair (1996) skriver att den allmänna 

debatten gällande pornografi är utbredd i samhället och har många dimensioner. Pornografi har 

kritiserats från feministiskt håll för att vara ett uttryck för och ett upprätthållande av mannens 

överordning över kvinnan, medan andra mer liberala riktningar anser att pornografi är ofarligt 

(ibid. ss. 47-48). Från ett mer konservativt håll har det setts som ett hot mot det äktenskapliga 

monogama familjelivet (ibid. s. 49). I slutkapitlet av sin bok Mediated sex: pornography and 

postmodern culture skriver McNair (1996, s. 172) att debatten om pornografi inte kan förenklas 

till enbart något negativt:  

 

”Pornography is a contradictory form of sexual representation: 

frequently distasteful, crude and offensive; at other times playful and 

humorous; occasionally challenging to, and subversive of, conservative 

sexual mores.” 

 

Ovan nämnda diskussioner är exempel på sådant som reglerat synen på pornografin då olika 

synsätt påverkar vad vi tycker, tänker och hur vi talar om ämnet. I likhet med McNairs 

resonemang skriver Attwood (2002) att dagens debatter är präglade av en större osäkerhet kring 

pornografins faktiska konsekvenser och att det råder en ambivalens gällande dess 

skadeverkningar. Anledningen till detta beror på många olika faktorer. Det kan tänkas vara dess 

utbredning i dagens samhälle, genom kommersialiseringen av pornografin och att den blivit 

integrerad i populärkulturen (McNair, 1996, s. 155) samt dess lättillgänglighet i och med 

internets uppkomst. Alla som har en smartphone eller en dator är bara några knapptryck ifrån 

att få tillgång till mängder med pornografiskt material som till skillnad från många andra delar 

i samhället är oreglerat och ocensurerat. Cooper (1998) menar att det som gör internet så 

attraktivt är dess tre a: anonymity, accessibility och affordability. Det innebär att det är 

anonymiteten, tillgängligheten och den låga kostnaden som gör internet så kraftfullt.  
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Själva innehållet i pornografin är som tidigare nämnt ofta oreglerat då internet till stor del är 

fritt och anonymt. Men det finns vissa ramar i den svenska lagstiftningen som visar att det finns 

en tydlig gräns för vad en får och vad en inte får göra. Dessa lagstiftningar återfinns i 

Brottsbalken (1962:700) där en kan läsa om bland annat regleringar mot förbud att sprida bilder 

som skildrar sexuellt våld eller tvång, förbud mot barnpornografi, förbud mot att sälja eller hyra 

ut filmer med olaga våldsskildringar till unga under 15 år, förbud mot att skylta med 

pornografiskt material på allmän plats samt förbud mot köp av sexuella tjänster. Oavsett hur 

den allmänna debatten ser ut gällande pornografi så finns det i laglig mening en gränsdragning 

för vad som är accepterat och vad som inte är det.   
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Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer tidigare forskning att presenteras, därefter kommer ett avsnitt där 

begreppen diskurs, genussystem och heteronormativitet förklaras och dessa begrepp kommer 

återkopplas till i resultatredovisningen. 

 

Definition av pornografi 

Vid sökning av tidigare forskning om pornografi och ungdomar framgår det tydligt att det inte 

finns någon enhetlig definition av begreppet vilket många författare problematiserar (Bridges 

et al. 2010; Löfgren-Mårtenson och Månsson, 2006; Spišák, 2016; McNair 1996, m. fl.). En del 

av problematiseringen är bland annat då studier av pornografi kan ge olika resultat beroende på 

vilka avgränsningar forskare gör för vad som är pornografi. Enligt ordboksdefinitionen 

definierar Nationalencyklopedin pornografi som:  

  

”skriven eller bildmässig framställning vars huvudsakliga syfte är 

att verka sexuellt upphetsande” 

 

Definitionen av pornografi är av stor vikt vid undersökning av vilka potentiella effekter 

pornografi kan ha på människor. Denna uppsats kommer utgå från ordboksdefinitionen som 

beskrivits ovan och denna utvecklas inte ytterligare då respondenterna själva fått definiera 

begreppet. Detta har gjorts för att det är lärarnas syn och förhållning på pornografi som studien 

ämnar få ökad förståelse för. 

 

Pornografins inverkan på unga 

Pornografiskt material och dess inverkan på det sociala livet har undersökts ett flertal gånger 

men med skiftande och ibland motsägande resultat.  Främst har det undersökts hur pornografi 

kan påverka ungas beteenden och attityder till sex och sexualitet. Studier har kommit fram till 

att unga män vänder sig till bland annat pornografiskt material i informationssyfte (Litras et al. 

2015) men att det inte uppfattas som ett pålitligt material. Detta verifieras även i Jones & 

Biddlecom’s (2011) studie som visar att unga har större tilltro till traditionell 

sexualundervisning så som skolan, föräldrar eller kompisar. Vidare har det framkommit att 

exponeringen för pornografiskt material sker tidigt och unga söker sig till pornografi redan vid 

13 årsålder (Mattebo et al. 2014; Štulhofer et al. 2010). En studie gjord i USA visade att 
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sannolikheten var högre att pojkar exponerades för pornografi i tidig ålder och att de 

konsumerade oftare och såg mer extrema bilder, så som exempelvis våldtäkter och 

barnpornografi, medan flickorna rapporterade mer ofrivillig exponering (Sabina et al. 2008). 

Svedin et al. (2011) undersökte svenska 18-åriga mäns konsumtion och fann att de som ofta 

konsumerade pornografi hade större sannolikhet att ha ett mer riskfyllt leverne så som högre 

konsumtion av alkohol, att de gjorde sin sexuella debut tidigare och hade i större utsträckning 

sålt sex än de som konsumerade pornografi mer sällan. Däremot i en schweizisk jämförande 

studie mellan ungdomar som exponerats för pornografi och ungdomar som inte exponerats för 

pornografi fann författarna (Luder et al., 2011) överlag inte någon association mellan 

exponering av pornografiskt material och sexuellt riskfyllt beteende. Det enda sambandet de 

fann var att de som exponerats för pornografiskt material inte använde kondom vid det senaste 

samlaget, detta gällde dock enbart för gruppen män. 

 

Andra studier har kommit fram till andra resultat, som att konsumtion av pornografi hos unga 

män med icke-exklusiv sexuell orientering kunde verka utbildande och hjälpa de att förstå den 

egna sexuella identiteten (McCormack, 2017). Spišák (2016) analyserade data där unga 

personer i Finland skrivit frågor om sex till experter på området där det framkom att den 

otydliga bilden av pornografi som skadlig besvärade ungdomar mer än det faktiska 

pornografiska material de kommit i kontakt med. Detta genom att de frågor unga ställde om 

pornografi ifrågasatte den vaghet om risker som den dominerande allmänna diskursen menar 

att pornografin har och att det i sin tur kan påföra skuld och skam på ungdomarna. Detta 

exemplifieras genom ett citat från en informant i studien: "I have again watched porn videos 

and I love to watch them. But after a while I feel ashamed." (ibid. s. 134).  

 

Ungas syn på pornografi 

Löfgren-Mårtenson och Månsson (2006) undersökte hur unga resonerar kring pornografi och 

deras resultat ligger i linje med tidigare undersökningar i den mening att många unga i deras 

studie hade exponerats för pornografi, antingen frivilligt eller ofrivilligt. Exponeringen skedde 

i både det fysiska och psykiska rummet, så som via reklam, populärkultur och internet, och att 

det var fler killar som aktivt konsumerar pornografi än tjejer. En annan intressant aspekt som 

författarna lyfter fram var att unga ansåg att synen på konsumtion av pornografi har förändrats 

och att det inte längre betraktas med skam och skuld i lika stor utsträckning som förut men att 

samtidigt som ungdomar ansåg att pornografi kan vara en källa till information så ses den inte 
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helt okritiskt. Vidare ansåg ungdomarna att sex- och samlevnadsundervisningen var en viktig 

del i att tillhandahålla sig olika strategier för att navigera i den pornografiska världen och att 

skolan har en viktig roll att agera som motvikt till pornografin. 

 

Lärares syn på pornografi 

Med ovan redogörelse för pornografins potentiella effekter på ungdomar kan en utläsa att det 

råder en heterogenitet där det inte går att fastslå exakt hur pornografi påverkar ungdomar. 

Däremot kan en konstatera att pornografin inte bygger på samma värderingar som det svenska 

utbildningsväsendet har och som det ämnar förmedla och uppfylla. Pornografin har i sin tur 

flera olika värderingar men ingen av dessa värderingar liknar utbildningsväsendet. Därav kan 

en anta att det bildas en viss typ av problematik eller potentiell konflikt mellan pornografin och 

skolan, vilket då blir av intresse att undersöka: hur synen på pornografi ser ut inom skolan och 

hur och vad en talar om. Nedan kommer två tidigare studier gällande ämnet att redovisas.  

 

Baker (2016) undersökte svenska ungdomar och lärares syn på pornografi och hur dess 

potentiella påverkan uppfattades. Resultatet visade att det fanns vissa skillnader mellan lärare 

och ungdomar. Lärarna ansåg att det fanns fler negativa än positiva effekter vid konsumtion av 

pornografi, särskilt då det ansågs kunna normalisera vissa beteenden, öka press på utseende och 

beteende samt verka normerande gällande vilka roller individer har i en sexuell relation. Ett 

fåtal respondenter ansåg att det fanns vissa positiva aspekter för unga att konsumera pornografi 

då det kunde verka informerande samt att det kunde bredda synen hos unga på vad som anses 

”normalt” mer än bara heterosexuella relationer. Hos ungdomarna var det få som upplevde 

negativa känslor vid konsumtion av pornografi men däremot ansåg många elever att pornografi 

kan verka uppmuntrande till sexistiskt beteende och tankessätt och, som även lärarna ansåg, att 

det kan pressa unga att göra saker de inte vill. Dock hade de flesta unga uppfattningen om att 

pornografi inte visade en realistisk bild av hur vanliga sexuella relationer ser ut vilket skiljde 

sig från lärarna där det var delad mening om huruvida unga kan granska pornografi kritiskt. 

Både unga och lärare ansåg att skolan borde prata och utbilda eleverna gällande de potentiella 

riskerna som finns med att konsumera pornografi. Men författarna adresserade att skillnaden i 

synen på pornografi hos elever och lärare kan skapa problematik i avseendet om lärarna ska 

utbilda elever gällande dessa frågor.  
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En annan svensk studie gjord av Mattebo et al. (2014) syftade till att undersöka hur 

professionella som arbetar nära ungdomar, och däribland lärare, anser att pornografin påverkar 

unga och hur väl förberedda de känner sig att tala med unga om sexuell hälsa och jämställdhet 

mellan könen. De fann att respondenterna ansåg att pornografi stod i konflikt med de lagar som 

reglerar sexuell hälsa och jämställdhet mellan könen och den nationella folkhälsan Vidare fann 

de att respondenterna ansåg att unga använde pornografi för att få information om sex och att 

det kunde vara en källa till stimulering. Dock problematiserade respondenterna detta då 

pornografi även ansågs vara en del i skapandet av normerande ideal och verifierade 

genusordningen och att den i sin tur ansågs ge ungdomar vilseledande information. Det som 

respondenterna ansåg problematiskt med pornografin var att det kunde befästa normerande 

ideal som att tjejerna som framställs i pornografin ofta är väldigt smala med stora bröst och att 

de könsorgan som visas i pornografiska filmer oftast ser ut på ett specifikt sätt, vilket kan ge 

unga komplex över hur deras egna könsorgan ser ut. Vidare hade respondenterna fått 

uppfattningen om att de ideal som presenteras inom pornografi kan skapa ångest hos unga, detta 

då respondenterna ofta får frågor från unga män hur de kan bli mer uthålliga och frågor från 

unga kvinnor hur de utövar olika sexuella aktiviteter så som anal- och oralsex. Enligt deltagarna 

ansågs pornografi förstärka könsroller, att de roller som visas inom pornografin är 

stereotypiserande där killar har vissa specifika krav på sig medan tjejerna ska vara passiva och 

en respondent säger att det alltid är på männens premisser. Överlag kände sig respondenterna, 

däribland lärare, förberedda att besvara ungas olika behov och att de kunde anpassa 

informationen utifrån mognaden hos personen eller gruppen. Dock kände vissa att de saknade 

verktyg för att besvara pornografiska frågor.  Respondenterna ansåg att det är viktigt att vara 

professionell och inte privat när dessa frågor diskuteras med unga för att verka mer 

förtroendeingivande.  

 

Diskurs 

Begreppet diskurs kan ses som ett ramverk för hur vi talar, agerar och tänker inom vissa 

områden eller om vissa fenomen i samhället. Lundström (2011, s. 34) skriver i sin avhandling 

om bidragsfusk i svenska välfärden att diskurs kan ses som något som till viss del styr hur 

människor förhåller sig till och agerar i sin sociala omgivning. Giddens (2014, s. 508) beskriver 

att diskurser bestämmer villkoren för vad som diskuteras inom en specifik diskurs och således 

även vad som utelämnas. Men diskurser är aldrig statiska enheter, det vore som Lundström 

(2011, s. 34) skriver en alltför deterministisk syn. Det finns alltid möjligheter för individer eller 

grupper att ifrågasätta och förändra dem, för människan är inte bara en passiv mottagare av 
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något som existerar utanför henne, men hon måste samtidigt alltid förhålla sig till sin omgivning 

och de rådande diskurserna (ibid, s. 34).  

 

Då diskurser inte existerar som avgränsade enheter så kan de påverka och bli påverkade av 

varandra, detta går att se gällande pornografi då den tagit alltmer plats i det offentliga rummet 

och en slags idealisering och normalisering av pornografi i exempelvis populärkulturen har 

brett ut sig (Löfgren-Mårtenson & Månsson, 2006, s. 26). Författarna (ibid) beskriver det som 

”det pornografiska landskapet” (s. 25) och att det inte enbart är pornografin som uttryck utan 

även talet om pornografi i samhället som påverkar vilka strategier och förhållningssätt individer 

har gentemot det. Det blir en slags tredimensionell figur där skolans diskurs, den pornografiska 

diskursen och det allmänna talet om pornografi samexisterar och bildar motsättningar gentemot 

varandra. Av dessa anledningar blir det intressant att använda diskurs som ett analytiskt verktyg 

för att förstå hur diskurser påverkar lärarna hur de förhåller sig till pornografi i undervisningen 

och hur de talar om pornografi med eleverna. 

 

Diskurser skapar som ovan beskrivit ett ramverk kring hur vi tänker, talar och förhåller oss till 

olika aspekter eller fenomen i samhället. Andra delar som är viktiga i detta sammanhang är att 

se andra aspekter som genomsyrar våra liv så som genussystemet och heteronormativitet. Dessa 

kommer beskrivas nedan och de kan ses som komplement till diskursbegreppet då dessa 

ständigt är närvarande både i sexualundervisningen men även till viss del inom pornografin. 

 

Genussystem  

Begreppet genussystem syftar till att synliggöra den ojämlikhet som råder mellan kvinnor och 

män och det ska förstås som ett system som tillskriver kvinnor och män olika egenskaper, roller 

och uppgifter i samhället (Hirdman, 1990). Genussystemet ordnar vårat inre och yttre liv genom 

den rådande genusordning som på olika sätt ”reglerar” våra liv, alltifrån vad vi drömmer om, 

vilka begär vi har, vad vi vill arbeta med och vilket handlingsutrymme vi får i samhället 

(Gemzöe, 2002, s. 83). Det innebär att det finns olika förväntningar och idéer om vad det är att 

vara man och kvinna och det bygger enligt Hirdman (1990) på två principer, dessa är könens 

isärhållande och den manliga normens primat. Förstnämnda syftar till att kvinnor och män ses 

som dikotomier, de ses i skenet av olikheter som exempelvis subjekt/objekt, aktiv/passiv, 

förnuft/känsla och man/kvinna. Det finns en uppdelning av egenskaper, roller och uppgifter i 

samhället där ena delen tillhör män och den andra kvinnor, arbetet har tidigare varit mannens 
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arena och hemmet har varit kvinnans (Gemzöe, 2002, ss. 81–82). Kategorisering och att dela 

upp saker i motsatspar är något grundläggande hos människan för att förstå sin omgivning men 

då genussystemet även består av den manliga normens primat, vilket innebär att det är män som 

är normen och det män gör värderas högre, blir denna uppdelning problematisk. Det är en 

hierarkisk ordning och detta kan exemplifieras genom att ett tidigare mansdominerat yrke som 

med tiden blir alltmer kvinnodominerat resulterar i att yrket sjunker i både status och lön 

(Hirdman, 1990). Ett annat exempel på mannens överordning gällande sexualitet kan vi få från 

Johansson (2006): ”This concern, for example, how picture of a sexually active young woman 

is negatively charged, while young men are given more latitude for their sexuality.” (s. 25). Likt 

diskursbegreppet så formar genussystemet till viss del våra liv.  

 

Heteronormativitet 

Heteronormativitet är ett begrepp inom queerteorin som vill problematisera och ifrågasätta den 

heterosexuella normen. Precis som genussystemet påverkar vårt handlande och sätt att tänka så 

gör även heteronormen det. Ambjörnsson (2006, s. 52) skriver att den, som mycket annat i 

samhället, är skapad och upprätthålls genom bland annat lagar, normer, handlingar och 

strukturer i samhället och att heterosexualiteten framstår som det åtråvärda och det ”normala”. 

Detta blir i sig en slags heteronormativ diskurs vilket kan exemplifieras genom att människor 

ofta utgår från att andra är heterosexuella, som när en talar om relationer med en kvinna så ställs 

frågan om dennes kille eller man istället för att fråga om partner. Ett annat exempel på 

heteronormativiteten kan vi finna i Bäckmans (2003, ss.78-79) avhandling om sex- och 

samlevnadsundervisningen som visar hur lärare och elever hanterar och bemöter frågor om 

bland annat homosexualitet och där de unga manliga eleverna reagerade negativt till dessa 

diskussioner genom att göra kräkljud eller hota med att lämna klassrummet. Detta är ett tydligt 

exempel på hur heteronormativiteten fortfarande upprätthålls och reproduceras.   
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Metod 

I detta avsnitt kommer de metodologiska aspekterna att redogöras för. Först kommer en kort 

metoddiskussion sedan förklaras vilka avgränsningar som gjorts och varför, hur urvalet och 

datainsamling gått till för att avslutningsvis i detta avsnitt visa hur analysen av empirin 

genomförts.  

 

Metodval 

Då syftet med studien är att undersöka hur lärare beskriver hur de relaterar till pornografi i 

sexualundervisningen, deras egna uppfattningar om behovet att diskutera det samt deras egna 

förståelse av pornografi valdes en kvalitativ ansats. Detta är i enhet med det som Bryman (2011) 

menar som en av de allmänna grunderna i kvalitativ forskning, att få förståelse för hur individer 

”tolkar och uppfattar sin sociala verklighet” (s. 41). Vidare för att komma åt respondenternas 

uppfattning och förståelse av fenomenet användes semistrukturerade intervjuer som sedan 

analyserades med hjälp av tematisk analys.  

 

Fördelen med att använda semistrukturerade intervjuer är att respondenterna får möjlighet att 

utveckla sina svar då följdfrågor kan ställas på det respondenten svarat. Detta innebär att 

intervjuerna inte såg exakt likadana ut men med hjälp av intervjuguiden (se bilaga 1) behölls 

fokus på ämnet och flertalet av frågorna besvarades av alla respondenter. Målet med en 

kvalitativ studie är att komma åt det som respondenterna anser är viktigt att ta upp vilket gör 

att semistrukturerade intervjuer lämpar sig väl (Bryman, 2011). Intervjuerna transkriberades för 

att sedan analyseras med hjälp av tematisk analys vilket Braun och Clarke (2006) beskriver som 

en väldigt flexibel analysmetod. 

 

Avgränsningar  

Denna studie har avgränsat sig mot högstadie- och gymnasielärare vilket gjordes dels då 

tidigare forskning konstaterat att många unga som är just i högstadie- eller gymnasieålder 

konsumerar pornografi men även för att lärare är en viktig del i formandet av ungdomars 

kunskap kring sex. Pornografi kan av många anses vara ett känsligt ämne som kan upplevas 

som väldigt privat. Därför är det av vikt att de personer som intervjuas känner sig bekväma i 

intervjusituationen för att komma åt respondenternas syn på det efterfrågade fenomenet. Av 

den anledning efterfrågades lärare som ”brinner” för sexualundervisning då dessa antas vara 
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mer bekväma med att prata om pornografi och har mer kunskap om ämnet vilket i sin tur ökar 

informationsinnehållet. Denna avgränsning är något som påverkat studien i förhållande till de 

resultat som framkommit, men då studien inte gör några anspråk på att vara representativ för 

alla sexualundervisningslärare ses inte detta som något större problem. Studiens styrka ligger 

istället i att lärarna varit bekväma i intervjusituationerna och öppenhjärtigt delat med sig av 

deras åsikter och syn på fenomenet. 

 

Urval  

För denna studie har ett målinriktat urval använts vilket innebär att en väljer respondenter som 

är relevanta för forskningsprojektet utefter deras kunskap och erfarenhet inom området. Vidare 

har en typ av snöbolls- och bekvämlighetsurval används. Förstnämnda innebär att en kontaktar 

personer som är intressanta för studien som i sin tur hänvisar vidare till andra och 

bekvämlighetsurval innebär att en får kontakt med respondenter av en tillfällighet, så som att 

de finns i ens närhet (Bryman, 2011).  

 

För att finna respondenter kontaktades rektorer på nästan alla högstadieskolor i en kommun i 

norra Sverige och två kommuner i Mellansverige. Kontakten bestod av ett mail med 

informationsbrev (se bilaga 2) och en förfrågan om de hade någon lärare på skolan som skulle 

passa för undersökningen eller om de visste någon som skulle kunna vara intressant för studiens 

syfte. Detta resulterade i att en rektor hänvisade mig vidare till en lärare på en annan skola, som 

kontaktades via Facebook, och en rektor hade vidarebefordrat mitt mail så en lärare kontaktade 

mig. Utöver detta var det väldigt få som svarade vilket troligtvis berodde på att det var mycket 

att göra vid terminsslutet, vilket även verifierades av några rektorer som avböjde att vara med 

just på grund av tidsbrist. De två andra respondenterna fick jag kontakt med via förslag från 

personer i mitt sociala nätverk som sedan kontaktades via mail med förfrågan om att delta samt 

informationsbrevet. 

 

Då en får kontakt med respondenter via det egna sociala nätverket kan det medföra en viss etisk 

problematik då de som vidarebefordrat kontakten med lärarna skulle kunna identifiera 

informanterna och att full anonymitet inte kan erhållas. För att undvika detta har alla namn 

fingerats i transkriberingen och även i redovisningen av materialet, saker som respondenterna 

har sagt som skulle kunna identifiera de har utelämnats ur uppsatsen och exakt ålder eller 

utbildning har inte heller tagits med för att öka anonymiteten.  
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Totalt medverkade fyra personer i studien, två av de var högstadielärare och två var 

gymnasielärare och deras arbetsplatser var lokaliserade i en större stad i Norra Sverige samt en 

mindre och en större stad i Mellansverige. Den yngsta respondenten var 26 år och den äldsta 

55 år. Till en början var tanken att bara intervjua högstadielärare men då jag fick lite respons 

från rektorerna och att jag fick kontakt med två gymnasielärare via mitt sociala nätverk så 

bestämde jag mig för att även gymnasielärare skulle ingå. Denna avvägning gjordes för att få 

mer empiri och för att gymnasielärarna skulle kunna ge en bredare bild av hur lärare talar om 

pornografi utan att frångå från det tänkta syftet med undersökningen.    

 

Genomförande  

Insamlingen av material har skett via semistrukturerade intervjuer under två veckors tid med 

totalt fyra stycken intervjuer. Tre av intervjuerna genomfördes ansikte mot ansikte medan den 

fjärde gjordes över telefon. Att det blev en telefonintervju var på grund av avståndet då varken 

tid eller pengar fanns för att ta sig dit respondenten var. Bryman (2011) skriver att när längre 

intervjuer genomförs över telefon kan det vara lättare för intervjupersonen att avsluta samtalet 

än vid en intervju som genomförs ansikte mot ansikte, vilket kan vara en nackdel. Vidare missar 

intervjuaren viktiga kroppssignaler som kan vara av vikt så som att respondenten inte förstår 

frågan och att någon fråga upplevs besvärande eller stötande (Bryman, 2011). Däremot 

upplevdes inte dessa problem påverka intervjun alltför mycket då respondenten delgav mycket 

information om ämnet samt utvecklade sina svar i sin egen takt. 

 

Två av intervjuerna ägde rum på lärarnas skolor, då det passade de bäst och den tredje intervjun 

skedde på en allmän plats som respondenten och jag tillsammans valt. Innan varje intervju hade 

respondenterna fått tagit del av informationsbrevet där Vetenskapsrådets (2017) riktlinjer 

beskrivits. Riktlinjerna består av informationskravet och det uppfylldes genom att alla 

respondenter fick ta del av studiens syfte, samtyckeskravet fullgjordes då respondenterna 

accepterade att medverka i studien samt att de samtyckte till att intervjuerna spelades in. Det 

klargjordes även att intervjuerna är helt frivilliga och att de kunde avbryta intervjun utan 

anledning. Genom att anonymisera respondenterna i transkriberingen samt att inte ge alltför 

mycket bakgrundsinformation om respondenterna så uppfylldes konfidentialitetskravet. Den 

sista riktlinjen, nyttjandekravet, fullgjordes då respondenterna informerades om att data inte 
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kommer användas till något annat än denna uppsats. Dessa riktlinjer återupprepades i början av 

varje intervju för att säkerställa att respondenterna tagit del och till fullo förstått informationen.  

 

De semistrukturerade intervjuerna efterföljde en intervjuguide som skapades för att få svar på 

de forskningsfrågor som undersökningen hade till syfte att besvara och intervjuerna tog mellan 

50–60 minuter att genomföra. Inledningsvis i varje intervju ställdes ett antal bakgrundsfrågor 

för att kunna sätta in respondenternas svar i en kontext samt att dessa fungerade som lite 

uppvärmning. Därefter i enlighet med intervjuguiden ställdes frågor under rubrikerna 

pornografi, sexualundervisning, pornografi och ungdomar samt pornografi i undervisningen. 

 

Analys av data  

Vid bearbetning och analys av data användes tematisk analys med utgångspunkt i Braun och 

Clarkes (2006) 6-stegsmodell (se bilaga 3). Det finns dels en induktiv tematisk analys och en 

teoretisk tematisk analys och det är en blandning av dessa två som använts vid bearbetning och 

analys av data (Braun & Clarke, 2006). I den induktiva tematiska analysen är de teman en tagit 

fram starkt kopplade till data, och det är inte drivet av forskarens teoretiska intresse på området 

utan en försöker då analysera data utan att försöka stoppa in det i en redan existerande kodramar. 

Den teoretiska tematiska analysen är istället mer driven av forskarens teoretiska eller analytiska 

intresse inom området, vilket ger en mindre beskrivning av hela data men med en mer detaljerad 

analys av delar av data. Med andra ord så vid en mer teoretisk ansats kodar en efter specifika 

forskningsfrågor och om en specifik forskningsfråga kan uppstå ur kodningsprocessen är det 

mer induktiv ansats (ibid.). Då kodningen dels styrts av vissa forskningsfrågor men även med 

en öppenhet inför data vilket redovisas i nästa stycke visas att en blandning av dessa två ansatser 

använts.  Braun och Clarke (2006) tar vidare upp att kodningen kan ske på en semantisk eller 

latent nivå. Det innebär att den latenta nivån går bortom de semantiska innehållet och försöker 

identifiera underliggande idéer och antagande, genom ideologier eller konceptualisering 

teoretisera hur det som sägs formas. För att förstå de olika nivåerna kan en exemplifiera detta 

genom beskrivningen av en boll, då det på en semantisk nivå innebär att en beskriva ytan av 

bollen, dess form och mening medan på den latenta nivån undersöker en vilka egenskaper 

bollen har som gav den sin specifika form och mening. 

 

Själva kodningsprocessen började med att data transkriberades och lästes igenom för att sedan 

koda materialet mening för mening på en semantisk nivå vilket gjorde att koderna var väldigt 
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beskrivande för just de delarna som kodades, detta gjordes för att lära känna materialet samt för 

att få en överblick av vad det innehöll. Braun och Clarke (2006) beskriver att det är av stor vikt 

att ge hela material lika mycket uppmärksamhet samt att koda så många mönster som möjligt, 

vilket resulterade i data med över 100 koder. För att gå vidare gjordes en mer riktad kodning, 

vilket innebar att koderna skrevs ut och klipptes isär för att få en större överblick. Koder som 

beskrev samma saker slogs ihop, vissa koder fick nya namn och koder som inte var relevanta 

för studien togs bort. Med andra ord började en mer teoretisk analys ta plats vilket innebar att 

den tidigare mer semantiska kodningen började bearbetas på en högre nivå. Koder som hängde 

samman bildade subteman som följdes av en återgång till de kodade segmenten för att försäkra 

att dessa passade ihop. Efter denna process skapades teman till de olika kategorierna som 

slutligen namngavs. 

 

En viktig del i detta är att den egna förförståelsen påverkar kodningsarbetet vilket innebär att 

ens förförståelse har en inverkan på vad som anses intressant i ett material och således vad som 

kodas och hur. Braun och Clarke (2006) skriver hur en del vid användandet av tematisk analys 

skriver att ur data uppstod olika teman eller att olika teman upptäcktes, som om det är något 

som redan fanns i materialet, utan det är forskarens roll att namnge och kategorisera koderna 

för att sedan strukturera de under teman, vilket då påverkas av forskarens egna förförståelse. 

Det som då blir viktigt är att visa hur och varför vissa ord eller meningar fått de koder de fått 

och även hur de sedan kategoriserats i olika teman vilket redovisas nedan. Citaten som 

redovisas är från de koder och subteman som är understrukna:  

 

Citat Kod Subtema Tema 

”ja mer alltså både tänker på typ 

ren porrfillm och liksom 

internetsidor där man kan 

konsumera porr både filmer och 

bilder liksom” 

Film & bilder 

Ge upphetsning 

Till för någon annan 

Njutning 

Definition,Åsikt, Nackdelar 

& Fördelar 

 

Lärares syn 

”samtidigt också att inte, vad ska 

man säga, skam, skuldbelägga, 

att skambelägga om man 

konsumerar pornografi” 

Inte skuldbelägga 

Inte känna skam 

Inte må dåligt 

Ej skuldbelägga 

 

Inte skam och Skuldbelägga, 

Agera motvikt & Ansvar 

Skolans roll 

”Det är en sak att jag utgår från 

att alla gör det men det är ju bara 

för att jag har läst att det är så 

himla vanligt, jag vet att det är 

så himla lätt att få tag på” 

Lättillgängligt 

Statistik 

Elever frågar 

Läst själv 

Konsumtion, Heteronormativitet 

Tillvägagångssätt, Elevers 

förståelse, Mognad i gruppen 

Hinder 

Pornografi och 

 sexualundervisning 
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Resultatredovisning 

I detta avsnitt kommer empirin att redovisas och analyseras utifrån tidigare forskning och 

begrepp. Som ovan nämnts skapades teman och kategorier från data vilket kommer vara 

ledande för strukturen av resultatredovisningen. Temana som skapades var pornografi i 

sexualundervisningen, skolans roll och lärares syn. För att förstå hur lärare förhåller sig till 

pornografi i sexualundervisningen så kommer temana ”pornografi i sexualundervisningen” och 

”skolans roll” att behandlas först, då dessa ger en kontext till hur lärare relaterar till pornografi 

i sexualundervisningen. Avslutningsvis kommer frågeställningarna att besvaras i underrubriken 

slutsats. 

 

Pornografi i sexualundervisningen 

Konsumtion, tillvägagångssätt och elevers förståelse 

Som framgått tidigare råder det ingen konsensus kring varken definition av pornografi eller vad 

den har för påverkan på unga vilket innebär att det går att se på pornografi på olika sätt vilket 

är framträdande i intervjuerna med lärarna. Det som lärarna dock har gemensamt är deras 

uppfattning om konsumtion hos eleverna. Som tidigare forskning visat är det många unga som 

konsumerar pornografi, vilket är en bild som stämmer överens med lärarnas uppfattning. Av 

denna anledning anser de flesta lärarna att det är viktigt att diskutera och ta upp ämnet i 

undervisningen. Informationen om konsumtion kommer inte i första hand från klassrummet 

utan de flesta av lärarna har själva tillhandahållit sig den informationen: 

   

” …jag utgår ifrån att alla göra men det är ju, det är ju bara för att jag 

har läst om att det är så himla vanligt jag vet att det är så himla lätt att 

få tag på…” - Isak  

 

Anledningarna till varför unga inte berättar om sin konsumtion av pornografi kan vara en följd 

av det allmänna talet om pornografi som skadligt och att de inte vågar erkänna att de 

konsumerar.  Flera av lärarna uppfattar det som att eleverna är väldigt försiktiga med att berätta 

om den egna konsumtionen, lärarna får ibland frågor om ämnet men oftast får de inte mer 

gensvar än nickningar och att eleverna lyssnar uppmärksammat. En annan anledning kan vara 

det som några av lärarna uppmärksammar, att målet med att ta upp ämnet inte är att elever ska 

berätta att de konsumerar pornografi. Utan lärarna lägger upp diskussioner kring ämnet utifrån 

att alla konsumerar men utan att någon ska pekas ut. Men synen på pornografi och det allmänna 
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talet om, att det ändå är lite tabubelagt, visas i Noras svar på frågan om hon fått indikationer i 

klassrummet på att elever konsumerar:  

 

”…de brukar inte säga det rakt ut, för det är ju lite tabu att kolla på 

porr så att de säger de inte. Men jag antar att de gör det om man kollar 

på statistik…” 

 

En annan aspekt som en av lärarna fått uppfattning om är att det finns en könsskillnad när det 

handlar om pornografi. Sanna berättar att hon upplever en skillnad mellan tjejer och killar och 

att det finns en annan slags press på att killar ska ha kollat på pornografi: 

 

”…framförallt upplever jag bland killarna såhär, är det väl mer en grej 

man ska ha gjort, lite grupptryck och det är att man ska ha kollat på 

porr liksom…” 

 

Pressen på att killar ska kolla på pornografi är troligtvis ett led i genussystemet då det finns 

vissa förväntningar på hur män ska vara och vad de ska göra. Sanna berättar vidare att tjejerna 

inte verkar vara lika intresserade av pornografi vilket kan vara en del i könens isärhållande, att 

pornografi är något som män ägnar sig åt och att det inte i lika stor utsträckning finns 

förväntningar på att kvinnor ska konsumera och vara intresserade av pornografi. En annan 

aspekt är det som Johansson (2006) skriver att mäns sexualitet är mer accepterad medan 

kvinnors sexualitet är mer negativt laddat vilket leder till att män kan vara mer öppna med sin 

konsumtion då det är mer accepterat. Här ska även tilläggas att män inte alltid är vinnare i 

genussystemet, utan det skapar även en press på unga män att vara på ett specifikt sätt vilket i 

detta fall är att konsumera pornografi.  

 

Oavsett hur lärarna får information om konsumtion förutsätter alla lärare att de flesta unga 

konsumera pornografi. Isak förklarar det som att pornografin alltid är närvarande i ungdomars 

liv genom att säga: ”det finns ju överallt i deras vardag”. Detta är ett tecken på det som Löfgren-

Mårtenson och Månsson (2006) skriver om att pornografi tagit alltmer plats i det offentliga 

rummet, dels i populärkulturen men även via dess lättillgänglighet i och med teknologins 

utveckling. Det finns med andra ord en medvetenhet hos lärarna att diskursen om pornografi 

ständigt är närvarande i elevernas liv och att det finns ett behov av att ta upp ämnet. Men här 

finns det samtidigt en skillnad hos lärarna. Flera av de berättar, som tidigare nämnts, att det är 

få elever som själva berättar att de konsumerar och det framkommer även att eleverna sällan 

ställer frågor om pornografi men att lärarna ändå tar upp ämnet under sexualundervisningen. 
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Eva antar att många konsumerar pornografi men har aldrig fått några frågor om det, vilket 

resulterat i att hon inte tagit upp ämnet under lektionstid:   

 

”…jag brukar ha frågelåda, och så får de fråga precis vad de vill […] 

och det är ytterst, ytterst få som frågar om porr...” – Eva  

 

Något som är återkommande i flera av intervjuerna är att lärarna inte fått så många frågor om 

pornografi under lektionstid. Detta i sig kan vara en indikation på det som ungdomarna i Bakers 

(2016) studie tog upp, att många unga har en ganska god insikt i att pornografin inte är en 

representation av hur sexuella relationer ser ut i verkligheten. Vilket tyder på en medvetenhet 

hos ungdomarna och att de får information om pornografi på annat håll än via skolan. Vidare 

varför Eva inte tagit upp pornografi under lektionstid kan tänkas vara ett led i det som går att 

återfinna i skolans läroplan, att det är elevernas intresse som får styra sexualundervisningen och 

att unga själva på ett demokratiskt sätt ska kunna vara med och påverka vad de lär sig. De andra 

lärarna som faktiskt diskuterar pornografi har lite olika metoder för att ta upp ämnet men ofta 

tas det upp i relation till vilka normer och ideal en kan få från pornografi, vad som förmedlas 

och varför pornografi kan vara problematiskt. Nora berättar att hon brukar göra något som heter 

heta-stolen och då ställer hon frågor om pornografi där eleverna får göra ställningstagande för 

eller emot: 

 

”…frågor typ, att är det bra sexualundervisning, när är det, är det bra 

att kolla på porr när man är tolv år…”  

 

Just att problematisera och visa på att pornografi inte är en skildring av verkligheten och att få 

eleverna att förstå det är något som de flesta lärarna lägger stor vikt vid i undervisningen. Detta 

stämmer överens med den syn som lärarna har på pornografi i Mattebo et al. (2014) studie. I 

den studien ansåg lärarna att pornografin kunde påverka eleverna genom att befästa normerande 

ideal, verifierade genusordningen och ge vilseledande information om hur sex ska vara vilket 

många av lärarna i denna studie tog upp under intervjuerna. Isak berättar att han ofta drar 

paralleller till vanliga filmer och försöker få eleverna att förstå att bara för att något visas på 

film så är det inte verklighet:  

 

”… jag brukar säga till de att […] ni skulle aldrig kolla på en actionfilm 

och hur de kör bil i actionfilmer, ni fattar ju att det är inte så, så kör 

man inte bil på riktigt. Men det kan vara skönt och kul att kolla på. Och 

så brukar jag säga, så kan, så är det med pornografi…” 
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Här problematiserar läraren pornografi men samtidigt legitimerar att det är okej att konsumera 

vilket är ett förhållningssätt som flera av lärarna har, då de å ena sidan problematiserar 

pornografin och å andra sidan bekräftar att det är något en kan göra och att det kan vara ”skönt 

och kul att kolla på”. Denna ambivalens som uppkommer kan tänkas vara ett tecken på hur den 

pornografiska diskursen sipprat in i klassrummet, då ingen tydlig gränsdragning görs. Denna 

balansgång mellan att pornografi inte visar en verklighetsbild men att det kan vara en källa till 

stimulans stämmer överens med lärarna i Mattebo et al. (2014) studie.  

 

Lärarna anser att pornografi kan vara normerande, ge felaktig information och upprätthålla en 

genusordning och flera av lärarna lägger stor vikt vid att unga måste kunna vara kritiska när de 

konsumerar pornografi. Särskilt om de gör det i informativt syfte, Nora berättar: 

 

”…för att kolla på porr så måste de ju vara källkritiska. Att förstå att, 

jamen det här är en film, såhär kanske man inte kan behandla andra 

annars…” 

 

Vikten av elevers förmåga att kunna vara kritiska till den media som de tar del av, och särskilt 

pornografi, illustreras i Vandenbosch & M. F van Oosten (2017) studie som beskrevs i 

inledningen. Där framkom det att unga som fick utbildning i att kritiskt granska pornografi i 

lägre utsträckning såg kvinnor som sexuella objekt vilket belyser dels vikten av att diskutera 

ämnet i skolan men det visar även på hur den pornografiska diskursen inte förmedlar samma 

värden som skolan har då lärarna anser att eleverna måste vara kritiska som förutsättning för att 

konsumera. I likhet med Bakers (2016) undersökning var uppfattningen hos lärarna gällande 

ungas förmåga att kritiskt granska och förstå pornografin delade.  I intervjuerna med Sanna och 

Nora berättar de att de ändå uppfattar att eleverna har ganska god insikt i att pornografin inte 

förmedlar en bild av verkligheten. Denna uppfattning kommer från att lärarna haft diskussioner 

med eleverna och att eleverna kan problematisera och förstår att det som i många fall visas i 

pornografin kanske inte är en förmedling av en verklighetsbild: 

 

”…de ändå säger saker som: jamen sådär är det ju inte på riktigt” – 

Sanna  
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Hinder och mognad i gruppen 

Det som är genomgående i intervjuerna är att lärarna uppfattas som väldigt frispråkiga och 

bekväma, dels under intervjuerna men även med att prata om pornografi i 

sexualundervisningen. Samtidigt upplever flera lärare att det finns vissa hinder som försvårar 

diskussioner kring pornografi och sexualundervisningen överlag. Dessa hinder beskriver 

lärarna beror dels på hur gruppdynamiken ser ut, hur trygga eleverna är med varandra, graden 

av mognad hos eleverna och hur relationen ser ut mellan läraren och eleverna. Men det 

uppkommer andra aspekter som en rädsla för att egna normer ska skina igenom eller att inte 

visa för eleverna när lärarna själva tycker någon fråga är jobbig. Att vara neutral, agera 

professionellt och att läsa av gruppens mognad är saker som respondenterna i Mattebos et al. 

(2014) studie också tog upp. Eva berättar sin syn på saken: 

 

”…jag har vissa saker som jag kanske har, fördomar man jobbar med, 

eller som man bara tycker åh gud det där är fel, men det är inget jag 

vill visa eleverna privat […] jag måste vara professionell…” 

 

När Sanna berättar om svårigheter i sexualundervisningen beskriver hon dels vikten av att vara 

inkluderande men att det samtidigt är svårt att inte låta den egna livssituationen påverka i hur 

hon talar om sex och relationer: 

 

” Sedan är det svårt att hård-dra det åt andra hållet också, när de vet 

att jag lever ett heteronormativt förhållande och bara prata om i 

varenda mening jag säger att, jo det här gäller ju inte för de eller det 

gäller si eller så eller såhär, det kan bli lite löjligt…” 

 

Det finns ytterligare andra delar som vissa av lärarna tycker är problematiska när de ska 

diskutera pornografi och där de gör en gränsdragning för vad de själva anser att de kan prata 

om. Både Isak och Sanna berättar att riktigt ”rå porr” eller pornografi som innehåller grovt våld 

inte är något de känner att de kan diskutera med eleverna. Isak förklara det som att:  

 

”… alltså riktigt grovt våld […] om jag skulle ta upp det, ha det i 

undervisningen som att visa som exempel på någonting dåligt så skulle 

jag ju vara extremt obekväm med att ta upp det själv för att jag vet inte 

hur, hur det skulle tas emot, och jag vet inte om effekten blir den 

önskade…” 

 

Detta visar hur sexualundervisningen begränsar lärarna gällande diskussioner kring pornografi. 

Här drar Isak en gräns för vad som kan tas upp vilket dels kan handla om diskursen kring skolan 
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och vad som anses lämpligt i den kontexten, men även en inre gränsdragning gällande vad 

läraren känner sig bekväm med att diskutera. Det blir ett tydligt tecken på att de värderingar 

och normer som finns i pornografin inte är desamma som de värderingar och normer som skolan 

bygger på. Det blir ett osynligt ramverk för vad som kan tas upp och vad som utelämnas. En 

annan aspekt av detta osynliga ramverk skulle kunna vara synen på ungdomar som barn. Där 

vissa delar anses vara för problematiska att ta upp, som sex med inslag av grovt våld, och att 

ungdomar inte kan eller bör hantera sådana saker. Men detta gör att det även bildas en 

kontradiktion hos lärarna då de vet att många unga konsumerar pornografi och att det finns ett 

behov av att diskutera och problematisera ämnet men att det samtidigt finns vissa aspekter 

lärarna inte känner sig bekväma i att ta upp och behandla.  

 

Heteronormativitet 

En sista intressant kategori som skapades under temat pornografi i klassrummet och en aspekt 

som uppkommit under intervjuerna är att det råder en heteronormativitet i klassrummet, att 

eleverna ”drar bögskämt” eller blir äcklade när diskussioner om män som har sex med män 

kommer upp. Sanna berättar: 

 

” Jag tror att när mina elever tänker på porr och det de har sett, det 

handlar ju om liksom någonstans om en kvinna som har sex med en man 

eller flera kvinnor och en man eller flera män och en kvinna, det är ju 

framförallt den typen av porr, eller möjligen kvinnor som har sex med 

varandra fast i syfte att på något sätt behaga en man. Det är väl det 

som liksom har kommit fram när vi har pratat. Det är väldigt sällan 

tror jag de skulle ha fått för sig att titta på porr där män har sex med 

män.”  

 

Här finns det två intressanta aspekter, för det första att det råder en heteronorm utifrån de 

diskussioner som uppkommit i klassrummet och för det andra ett antagande från lärarens håll 

att elever väldigt sällan skulle ”få för sig” att konsumera pornografi med män som har sex med 

män. Detta ligger i linje med det som Bäckman (2003) tog upp att unga män reagerar negativt 

när det handlar om män som har sex med män vilket tyder på att heteronormativiteten 

upprätthålls och reproduceras. Detta visar hur olika samhällsdiskurser hänger kvar trots att det 

är ”accepterat” i samhället och att regleringen kring homosexualitet försvunnit. För de normer 

som tidigare funnits är så cementerade att även fast samhället rent lagligt och till viss del även 

normativt accepterat exempelvis samkönat sex så är heteronormen fortfarande väldigt stark. 
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Skolans roll 

Agera motvikt, skam och skuld samt ansvar 

Temat skolans roll handlar om hur lärarna ser på skolan i kontrast till pornografin. Flera av 

lärarna känner att skolan bör agera som en ”motvikt” till det pornografin förmedlar, de berättar 

att de känner att skolan har ett ansvar att ta upp ämnet men att när de gör det är det viktigt att 

inte skam- och skuldbelägga. Sistnämnda kan tänkas vara ett led i det som går att återfinna i 

skolans värdegrund som handlar om individens frihet och integritet. Sanna beskriver det väldigt 

tydligt: 

 

”…så att jag menar att ha sex och samlevnadsundervisning handlar ju 

om att man måste utgå från individens liksom och allas människors lika 

värde och så för att det ska bli något vettigt överhuvudtaget tycker jag, 

så är det ju.” 

 

Individens och alla människors lika värde är en grundbult i skolans värdegrund vilket kan vara 

en anledning till den ambivalens som återfinns hos lärarna just när det gäller pornografi. Alla 

har rätt till sin integritet och frihet och gillar unga att konsumera pornografi så har de rätt att 

göra det. Men samtidigt ska skolan fostra demokratiska och inkännande medborgare och som 

det framkommer i intervjuerna anser lärarna att det som pornografin förmedlar inte alltid 

stämmer överens med det som skolan har som mål att förmedla.  

 

Vikten att ta upp pornografi framgår tydligt hos alla lärare, vilket är i likhet med de lärarna i 

Bakers (2016) och Mattebo et al.’s (2014) studie. Anledningen till att lärarna anser att ämnet är 

viktigt att diskutera kommer från att många lärare anser att de finns fler negativa än positiva 

aspekter av att konsumera pornografi. Och särskilt som lärarna i sistnämnda studie ansåg, att 

pornografin i vissa fall står i konflikt med lagar och den nationella folkhälsan. Som tidigare 

nämnt är inte pornografin reglerad på samma grunder eller i samma utsträckning som skolan 

vilket kan vara en del i att lärarna i denna studie anser att skolan bör agerar som en motvikt till 

den pornografiska diskursen. Skolan som en motvikt till pornografi är något som även 

ungdomar i Löfgren-Mårtenson och Månsson (2006) ansåg viktigt. Nora förklarar det som: 

 

”För man vill ju ändå vara en motpol till internet, så att de inte får 

information därifrån för då kan det ju bli helt snett och skevt...” – Nora  
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Att det kan bli ”snett och skevt” är en indikation på att den pornografiska diskursen till viss del 

är avgränsad från sexualundervisningen, att det som sägs och görs inom den pornografiska 

diskursen inte är sådant som skolan vill förmedla. Det blir även tydligt när Isak berättar sin syn 

på saken: 

 

”… att mainstreampornografi på många sätt är någon slags antites till 

skolans värderingar…” 

 

Sanna förklarar det som att: 

 

”…viss porr kan ju stå i konflikt med det [skolans värderingar] och de, 

liksom, värden som förmedlas i porren kan stå i konflikt med det och 

det är ju det också det vi försöker prata om och problematisera…” 

 

Här gör lärarna återigen en gränsdragning mellan den pornografiska diskursen och 

sexualundervisningsdiskursen då det, som lärarna berättar, inte bygger på samma värden som 

skolan har. Men flera av de, vilket även framgår i citaten, är ändå försiktiga med att göra en 

absolut gränsdragning. Isak använde orden ”på många sätt” och Sanna använder orden ”viss 

porr” vilket tyder på att de inte helt vill avfärda pornografin som en absolut motsats till skolan, 

vilket i sig kan vara ett tecken på att pornografin blivit alltmer normaliserad och accepterad. 

Men då den övergripande uppfattning hos lärarna är att pornografin står i konflikt eller bildar 

en antites till skolans värderingar uppfattar lärarna ett behov, och speciellt ett ansvar, att skolan 

ska diskutera pornografi. Isak svarar på frågan om han ser ett behov av att diskutera det: 

 

”… eftersom de verkar ha så mycket frågor och är intresserade så 

upplever jag att det finns ett slags kunskapsvakuum […] och därför 

borde skolan diskutera det…” 

 

Flera av lärarna ser en problematik kring hur pornografin förmedlar vissa saker som inte skolan 

gör, men även fast flera av lärarna anser att pornografin bildar en slags motsats till de 

värderingar som skolan vilar på uttrycker två av de att det samtidigt är viktigt att inte få eleverna 

att känna skam och skuld.   

 

”…att inte, vad ska man säga, skam, skuldbelägga, att skambelägga om 

man konsumerar pornografi…” – Isak 
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Detta är en viktig del i skolans roll och som Spišák (2016) menar att det finns en diffus bild 

kring pornografi som något skadligt utan att någon riktigt förklara varför det är skadligt vilket 

kan göra att eleverna känner en större skam vid konsumtion av pornografi, och att talet om 

pornografi som skadligt bildar en större problematik hos unga än konsumtionen i sig. För 

lärarna vet att de flesta unga konsumerar pornografi och måste då på något sätt förhålla sig till 

det och då kan det bli problematiskt att å ena sidan värna om individers frihet och integritet och 

att inte påföra skuld och skam och samtidigt kunna problematisera pornografi då den, enligt 

lärarna, ibland går emot de värderingar som skolan bygger på. Ett ytterligare led i detta är när 

Isak förklarar sin roll som lärare och att han inte vill definiera vad som är okej pornografi för 

eleverna:  

 

”…om elever frågar mig och säger: vad är okej pornografi att kolla på 

om man vill lära sig mer om sex till exempel. Finns den aspekten också, 

så. Och den, den, den skulle jag väl säga, det kan du inte fråga mig 

om…”  

 

Här berättar han att han har normer som påverkar hans sexuella preferenser och att det inte är 

något som han vill ta upp med eleverna men inte heller att han är kapabel att bestämma vad 

som är okej pornografi för eleverna. Citatet gör det tydligt att bilden kring pornografi är 

differentierad och att det råder en heterogenitet kring vad den förmedlar samt dess potentiella 

effekter på ungdomar. Det intressanta är att i detta avseende vill inte lärarna säga vad som är 

okej eller inte trots att lärarna har en tydlig bild av pornografi som något negativt, vilket 

redovisas under nästa tema.  

 

Lärares syn 

Definition 

Vid frågan om hur lärarna definierar pornografi beskriver de flesta av lärarna att det handlar 

om någon typ av filmer, bilder eller ljud som ses i upphetsningssyfte. Denna definition är till 

stor del densamma som Nationalencyklopedin har, vilket tyder på att det ändå finns en slags 

minsta gemensamma nämnare för vad det är. Men det råder även en heterogenitet då 

definitionerna till viss del skiljer sig åt, några lärare anser att pornografi är innehåll som 

produceras för att spridas vidare eller att det skapas för att visas upp för någon annan (vilket i 

sig är intressant för då skulle sexscener i ”vanlig” film placeras under kategorin pornografi). 
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Den deltagare som skiljer sig mest från de andra gällande definition är Eva som anser att det är 

just fokuset på sexet som definierar porren:  

 

”Om jag definierar porr så är det […] alltså fokuserat kring anal och 

vaginalsex på något sätt. Inte sex med smekningar, med empati, förspel 

alltså, kramar […] utan porr blir mer fokusering på det där med 

penetrering…” 

 

Vid frågan vart lärarna gör gränsdragning för vad som är okej pornografi, både i förhållande till 

eleverna men även mer privat, var det många som fokuserade på själva produktionen och hur 

den har gått till: 

 

”…det är jättesvårt att ta del av det pornografiska materialet som finns 

och säga om något är över gränsen eller inte, för det är alltid svårt att 

veta vad de som har spelat in materialet har upplevt och hur deras 

version har sett ut…” – Sanna 

 

”…jag har riktigt svårt att dra gränsen det är kring den ekonomiska 

pressen, för det, om man gör det mot betalning, vilket jag antar är 

vanliga sättet, då är det väldigt svårt att säga att någonting är helt 

frivilligt…” – Isak  

 

Nora fokuserar även hon på den ekonomiska aspekten när det gäller pornografi: 

 

”…det är ju som att pornografi på ett sätt, det är att man köper en 

sexuell, man köper en kropp ett sätt och då är det framförallt ofta 

kvinnors kroppar som man kan köpa även fast det är indirekt att man 

köper porren så är det som att köpa en kropp…” 

 

Det verkar som att de flesta lärarna är medvetna om hur produktionen av pornografi kan se ut 

och att det inte alltid är på lika villkor, vilket i sig är intressant om en pratar om pornografi med 

eleverna och har skolans grundvärdering om alla människors lika värde och rättigheter i tanken, 

att något som kan bryta mot människors rättigheter ändå tas upp som något som kan vara bra 

och kul att kolla på. En annan aspekt är att ingen av lärarna berättar att de problematiserat 

pornografins produktion i klassrummet trots att det tas upp som en stor del i hur lärarna själva 

gör gränsdragning för vad som är okej eller inte. Detta kan vara ett led i den egna åsikten, den 

heterogenitet som råder kring pornografins potentiella effekter och vad skolan ska ta upp under 

sexualundervisningen som gör att lärarna inte diskuterar produktionens baksidor med eleverna. 
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Åsikt, nackdelar, och fördelar 

Det som är det genomgående i alla intervjuer är att lärarna anser att pornografi i många fall är 

något negativt. När de diskuterar nackdelarna och den potentiella påverkan pornografi kan ha 

på unga kommer ord som objektifierande, våld, normskapande och stereotypiskt upp. Detta 

ligger i linje med både Baker (2016) och Mattebo et al. (2014) där lärare i förstnämnda studie 

ansåg att pornografin kunde öka pressen på unga gällande både utseende och beteende och i 

sistnämnda studie att det kunde befästa normerande ideal. Nora beskriver pornografins 

potentiella nackdelar: 

 

”Och sedan tror jag också att man kan få mycket komplex om man 

känner att man inte passar in i vissa roller som finns.”  

 

Vidare framkommer det i intervjuerna i denna undersökning att kvinnor ofta objektifieras i 

pornografi och att den ofta uttrycker en heteronormativitet, att mannen är subjektet och kvinnan 

objektet: 

  

”…kvinnan ska underkasta sig mannen, att det egentligen är mannens 

njutning och begär som är det viktiga och kvinna är på något sätt bara 

ett objekt för att nå dit att det inte är nån liksom nån ömsesidighet…” – 

Sanna  

 

Genussystemet och heteronormativiteten är genomgående i lärarnas egna åsikter om pornografi, 

lärarna beskriver det som att männen oftast är de som är aktiva och kvinnorna är passiva och 

att det är fokus på mannens njutning och inte kvinnans. Och det är denna normreproducerande 

och idealskapande delar som gör att lärarna tar upp och diskuterar pornografi i undervisningen. 

De ser dessa nackdelar och menar att på samma vis som att vanliga filmer inte visar en 

verklighet, utan befäster normer och ideal, anser de att en även bör problematisera pornografin. 

Men det som är intressant och som tidigare undersökningar visat är att lärarna inte enkom 

uppfattar pornografin som något negativt, vilket är ytterligare ett tecken på den heterogenitet 

som råder kring pornografin, vad den är och vad den kan göra med unga. Det lärarna tar upp 

som positiva aspekter är bland annat att pornografi kan ge unga sexuella erfarenheter, att den 

kan vara ett sätt för unga att upptäcka sin sexualitet och att det kan vara informativt för unga. 

 

”Och jag tror att det på många sätt kan vara bra, och jag tror också att 

det kan vara bra sexualupplysning om de har, om de ser det kritiskt…” 

– Nora  
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Sanna lyfter även aspekten att pornografi kan vara ett sätt att finna likasinnade och en möjlighet 

att upptäcka sin egen sexualitet något som även McCormck (2017) kom fram till i sin studie, 

Sanna berättar: 

 

”… porren kan vara en del i att just hitta sin sexualitet och få upptäcka 

den. Om det kanske inte finns möjlighet att göra det i verkliga livet där 

man bor…” 

 

Medan Isak istället säger att: 

 

”… jag skulle inte rekommendera pornografi som, pornografi som 

lämpligt undervisningsmaterial liksom, för någon…” 

 

Vissa lärare verkar känna en ambivalens gällande deras roll som lärare när det handlar om att 

diskutera pornografi med unga. Det framkommer som ovan visat, att lärare anser att pornografi 

i många fall visar en orealistisk verklighet, att det skapas ideal och normer som kan påverka 

ungdomar men att de själva inte vill definiera vad som är bra och dålig pornografi för unga. 

Detta kan visserligen vara en del i lärares vilja att kunna skilja på privatliv och yrkesliv och att 

inte låta sina egna sexuella preferenser skina igenom, som Isak säger. Men någonstans visar det 

en tydlig bild av att pornografin sipprat in i klassrummet, bara att det diskuteras är ett tydligt 

tecken på det. Detta ligger även i linje med det McNair (1996) behandlar, att pornografin har 

många dimensioner och i samband med det som Löfgren-Mårtenson och Månsson (2006) 

skrivit om dess spridning i det offentliga rummet, att en gränsdragning för vad pornografi är 

och vad den gör inte är så självklar.  

 

Den osäkerhet gällande pornografins potentiella nytta eller skada som Attwood (refererad i 

Löfgren-Mårtenson och Månsson, 2006, s. 33) resonerar kring går att utläsa i lärarnas svar. Å 

ena sidan har de en tydlig bild av att det finns många negativa aspekter av att unga konsumerar 

pornografi, en åsikt som präglas av den allmänna debatten kring sistnämnda, men även en 

öppenhet inför att unga kan konsumera pornografi och att det faktiskt kan vara något som är 

givande. Detta kan vara ett tecken på att den pornografiska diskursen alltmer normaliseras då 

den till viss del legitimeras i sexualundervisning.   

 

Isak beskriver det på ett målande vis: 
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”Jag tänker att min roll är väl att i första hand inte, två saker: ett visa 

att pornografi, väldigt ofta är just ett material som de inte, som är 

problematiskt för deras, vad ska man säga, deras egna sexuella 

utforskning om de tror att det är en, en representation av verkligheten 

i alla lägen […] sedan liksom om, om de tycker att det är bra för dem 

då är det bra, lite där, så det är mina två punkter på det.” 
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Slutsats  

Syftet med denna studie var att undersöka hur lärare förhåller sig till pornografi i 

sexualundervisningen och för att ta reda på det ställdes tre frågor vilka kommer besvaras nedan. 

 

Lärarna definierade pornografi som olika filmer, bilder eller ljud som konsumeras i 

upphetsningssyfte. Vissa lärare ansåg att det handlade om själva distributionen, att något 

sexuellt spelas in för att spridas vidare medan en lärare ansåg att det var själva fokuset kring 

anal-, vaginal- och oralsex som utgjorde en del av definitionen. Vilket ger svar på den första 

frågeställningen: hur definierar lärare pornografi? 

 

Alla lärare upplevde att det finns ett behov av att diskutera pornografi i undervisningen, vilket 

framgick i alla intervjuer. En lärare upplevde att det finns ett slags kunskapsvakuum då elever 

har mycket frågor om och är intresserade av ämnet. En annan del i behovet att diskutera 

pornografi kommer utifrån, det vill säga att lärarna har tillhandahållit sig information om ungas 

konsumtion och att de har uppfattningen att pornografi kan påverka unga negativt när det gäller 

prestation, ideal, självförtroende och normer. Vidare diskuterade tre av de fyra lärarna 

pornografi med eleverna, bland annat med hjälp av olika övningar där eleverna får ta ställning 

för eller emot olika påståenden och filmer som tar upp pornografi där eleverna sedan får 

diskussionsfrågor. Lärarna beskrev att ämnet ofta togs upp i relation till normer, ideal, 

traditionella könsroller, samtycke och lärarna lade stor vikt vid att få eleverna att förstå att 

pornografi inte är en spegling av hur verkliga sexuella relationer ser ut. Detta besvarar den andra 

frågan: Upplever lärarna ett behov av att diskutera pornografi i undervisningen och i så fall hur 

pratar lärarna om pornografi med eleverna? 

 

Den tredje frågan om hur lärare hanterar förhållandet mellan deras egna åsikter om pornografi 

i kontrast till deras roll som lärare besvarades inte explicit av lärarna. Men en kan dra vissa 

slutsatser om detta utifrån lärarnas ambivalens mellan vad de tar upp med eleverna, vad de inte 

tar upp och vad deras egna åsikter är. Vissa saker är för problematiska för att prata om med 

eleverna och därför utesluts dessa ur undervisningen. Lärarnas egna åsikter om pornografi var 

att det framförallt ses som något negativt men att de ändå är öppna i klassrummet, dels att det 

kan vara informativt eller givande för elever att konsumera och att som lärare inte ge eleverna 

skuld och skam. Det finns dock en intressant skillnad mellan lärarna, och det är gällande Eva 

som inte talat om pornografi men som berättar under intervjun att hon anser att skolan har ett 
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ansvar att markera om det kommer upp något som inte går i linje med skolans värderingar. I 

relation till pornografi menar hon att en tydlig gränsdragning krävs när det handlar om sex och 

våld. De andra lärarna gör inte denna tydliga gränsdragning förutom att försöka problematisera 

hur pornografin kan påverka ungdomar, genom att tala om den i relation till normer, ideal, 

förväntningar, samtycke och så vidare. Detta visar att det finns vissa svårigheter för lärarna när 

de diskuterar pornografi med eleverna då de måste förhålla sig till skolans värdegrund, faktumet 

att många unga konsumerar pornografi och deras egna åsikter.   
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Diskussion  

Syftet med denna studie var att undersöka hur lärare förhåller sig till pornografi i 

sexualundervisningen och hur deras egna åsikter och skolans grundvärderingar kan påverka hur 

de förhåller sig till ämnet. Det framkommer i resultatredovisningen att lärarna i denna studie 

ser ett behov av att diskutera pornografi med eleverna, att lärare problematiserar pornografi i 

undervisningen men att det samtidigt finns vissa svårigheter med att diskutera ämnet. Det 

handlar om att vissa delar av pornografin är för problematiska för att ta upp, att å ena sidan inte 

ge elever skam och skuld men att samtidigt visa och tala om de potentiella effekter som 

pornografi kan ha. Vidare råder det en ambivalens hos lärarna som går att utläsa ur lärarnas 

resonemang gällande deras egna åsikter och att göra gränsdragning för eleverna men samtidigt 

att vissa aspekter av pornografin kan vara positiv. Denna ambivalens, eller heterogenitet, går 

även att se i tidigare forskning och hur debatten kring pornografi sett ut.  Om en ur ett analytiskt 

perspektiv ser på skolan, pornografin och det allmänna talet om pornografi som tre olika men 

ibland integrerade diskurser, ökar ens förståelse för lärarnas ambivalens. Sexualundervisningen 

är ett sätt att upprätthålla de normer som det svenska samhället bygger på men i en värld där 

pornografin tar allt mer plats i populärkulturen och i ungdomars liv blir det tydligt att skolan 

måste på ett eller annat sätt förhålla sig till detta. Analytiskt kan det ses som att det blir en krock 

mellan sexualundervisningsdiskursen som ska förmedla allas lika värden, individens integritet 

och vara öppen för att alla är olika och gillar olika, det allmänna talet om pornografi där det 

råder heterogenitet och den pornografiska diskursen som i många fall är normcementerande, 

objektifierande och stereotypiserande. Dessa tre dimensioner är något som lärarna måste 

förhålla sig till och som påverkar de i deras roll som lärare.  

 

Ingenting uppstår i tomma intet: hur vi ordnar våra liv, vad vi gör och hur vi tänker är produkter 

av det samhället vi lever i. Därför måste de normer, idéer och uttryck som existerar i pornografin 

ses som en spegling av verkligheten. Objektifieringen, våldet och genussystemets 

upprätthållande i pornografin måste då ses som en spegling av den värld vi lever i. Detta ligger 

i linje med det McNair (1996) konstaterade i slutkapitlet av sin bok ”Mediated sex – 

pornography & postmodern culture” att debatten om pornografi inte med enkelhet kan placeras 

i antingen det positiva eller negativa facket. Om pornografin är en spegling av samhället blir 

det en diskussion om hönan och ägget, vilken del producerar och vilken del reproducerar 

sexualiserat våld, objektifiering av kvinnor och våldtäktskultur? Men det finns även den andra 

aspekten, att det finns pornografi som är normbrytande i positiv mening, som inte är 
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stereotypiserande och som ifrågasätter det "normala" samlaget mellan en man och kvinna som 

ofta porträtteras i Hollywood-filmer. Dock är det nog inte denna typ av pornografi som unga 

kommer i kontakt med och därför ligger det i vårt ansvar som samhällsmedborgare att diskutera 

och fortsätta problematisera pornografi.   
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Bilagor 
 

Bilaga 1 
Intervjuguide  

  

Informationskravet: berätta kort om syftet med undersökningen, min kandidatuppsats på 

Sociologiprogrammet i Umeå, jag vill undersöka hur lärare diskuterar och problematiserar 

pornografi för att få större förståelse hur något som pornografi behandlas inom skolvärlden. 

Din del kommer transkriberas och sedan analyseras mot tidigare teorier. 

Samtyckeskravet: är det okej att jag spelar in? Deltagandet är frivilligt, vill du hoppa över en 

fråga eller avbryta behöver du inte berätta varför. 

Konfidentialitetskravet: du kommer göras anonym i material, namn, skola och stad kommer 

inte nämnas i uppsatsen. Bara jag kommer ha dessa uppgifter och på sin höjd kommer kanske 

min handledare ta del av det. 

Nyttjandekravet: det du säger kommer inte användas i något kommersiellt eller icke-

vetenskapligt syfte utan endast i den tänkta uppsatsen. 

Berätta om upplägget för intervjun 

 

Bakgrundsfrågor: ålder, kön, utbildning. Hur länge har du varit lärare? Vilka ämnen undervisar 

du i? Har du hand om eller har haft hand om sexualundervisning?  

 

Pornografi  

1. När jag säger pornografi, vad tänker du då?  

a. (Kan du utveckla? På vilket sätt menar du?)  

2. Hur skulle du definiera pornografi?  

a. (tydliggöra, exempel: menar du såhär…? Förstod jag dig rätt om…?  

3. Vart drar du gränsen för vad som är ”okej” pornografi?  

a. (varför drar du gränsen just där?)  

 

Sexualundervisning 
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Skolan har en värdegrund som de ska arbeta efter i all undervisning med begrepp som 

demokrati, jämställdhet mellan män och kvinnor, mänskliga rättigheter, individens 

frihet och integritet, alla människors lika värde (undervisningen ska vila på vetenskaplig 

grund).  

4. Hur tycker du att dessa värden integreras i sexualundervisningen? (kan du ge exempel?)  

5. Vad tycket du är viktigt att eleverna får kunskap om gällande sex och samlevnad?  

6. Anser du att den sexualundervisningen som bedrivs idag är tillräcklig för att fylla 

elevernas behov? (och att alla relevanta områden berörs? Om inte, vilka berörs inte?)   

7. Vad tror du elevernas uppfattning är?   

a. (varför tror du att det är så?)  

8. Tror du att elever söker kunskap om sex på annat håll än sexualundervisningen?   

a. Och tror du pornografi i så fall är en källa till information?  

b. (om ja, varför tror du det? Kan du ge exempel? Om nej, varför tror du det? Kan 

du utveckla?)  

9. Använder ni bilder och rörliga bilder under sexualundervisningen?  

a. (om ja, på vilket sätt anser du att de skiljer sig från pornografi? Om nej, varför 

anser du att det inte är pornografiskt?) 

 

Pornografi och ungdomar 

10. Har du fått uppfattningen om att elever kommit i kontakt med pornografiskt material? 

(om ja, på vilket sätt?) 

11. Hur tror du konsumtionen ser ut hos ungdomarna? (varför tror du det är så?) 

12. Vad anser du att pornografin skickar ut för signaler till ungdomar?  

a. på vilket sätt? Hur menar du? 

13. Vad är det som gör pornografin problematisk/vad finns det för nackdelar?  

a. hur tror du det påverkar ungdomar? 

14. Finns det några fördelar med pornografi? (i så fall vilka, ge exempel, varför?)  

a. och hur tror du det påverkar ungdomar?  

 

Pornografi i skolan  
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15. Ser du ett behov av att diskutera det i skolan?  

a. om ja, hur kommer det sig? Om nej, varför inte?  

b. Och vad anser du att en behöver diskutera? (om inte, varför? Kan du utveckla?)  

16. Tar ni upp ämnet pornografi inom sexualundervisningen?  

a. (om ja, kan du ge exempel? Om nej, varför inte?) 

17. Vad anser du vara din roll gällande just pornografi i sexualundervisningen? 

18. Har ni lärare diskuterat pornografi och hur ni ska förhålla er till det i undervisningen?  

a. (om ja, vad kom ni fram till? Om nej, varför tror du det är så?)  

19. Har det varit situationer där elevers konsumtion av pornografi kommit i uttryck under 

undervisningen? (om ja, på vilket sätt och hur hanterades detta?)  

20. Har det påverkat sexualundervisningen?  

21. Anser du att de signaler pornografi sänder ut bildar en motsats till sexualundervisningen 

och de värderingar den bygger på eller kan den verka kompletterande? 

22. Anser du att det finns en konflikt mellan sexualundervisningen och pornografi? (om ja, 

varför? Om nej, varför inte?)  

23. Vilka svårigheter upplever du med att diskutera pornografi med elever? 

Avslutningsvis: Är det något du vill lägga till? Har du några frågor?  Vill du ta del av studien? 

Kan jag kontakta dig om jag behöver kompletterande uppgifter? 

 

Bilaga 2 
 

Hej! 

 

Mitt namn är Therese Nilsson och jag ska skriva mitt examensarbete på grundnivå vilket är en 

del av min utbildning på Sociologiprogrammet på Umeå Universitet.  

 

Jag kontaktar er då jag ska genomföra en studie vars syfte är att undersöka hur lärare som 

brinner för sexualundervisningen diskuterar, problematiserar och tar upp pornografi i sin 

undervisning. Min tanke är att intervjua lärare som har hand om årskurs 7–9 för att få större 

förståelse för hur lärare resonerar kring dessa ämnen och intervjuerna förväntas ta ca 30–60 

minuter. 
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Största möjliga konfidentialitet eftersträvas i undersökningen genom att ingen obehörig får ta 

del av materialet. Materialet förvaras så att det bara är åtkomligt för mig som är 

undersökningsledare. I rapporteringen av resultatet i form av en examensuppsats på Umeå 

Universitet kommer informanterna att avidentifieras så att det inte går att koppla resultatet till 

enskilda individer.  

 

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 

närmare motivering. 

 

Intervjuerna förväntas läggas vecka 16 och 17. 

 

Så, om ni har någon eldsjäl som brinner för sexualundervisning på er skola skulle jag vara 

väldigt tacksam om ni kan vidarebefordrar detta mail eller om jag kan få uppgifter och kontakta 

dem själv. 

 

Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta mig på: 

 

Therese Nilsson 

irenetheresenilsson@hotmail.se 

070 665 00 81 

 

Vänliga hälsningar 

Therese Nilsson 

 

 

Bilaga 3 

Braun och Clarkes (2006) 6 stegs-modell: 

 

1. lära känna materialet  

2. skapa initiala koder  

3. söka efter teman  

4. gå igenom teman  

5. definiera och namnge teman  

6. producera rapporten, välja ut delar osv. 


