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Sammanfattning 

Den nya läroplanens formulering börjar gälla hösten 2022 och innebär att skolan kommer behöva ta 

sig an porr som ämne för undervisning inom sexualitet, relationer och samtycke. Samtidigt är porr ett 

väldigt omdebatterat och känsligt ämne, och det råder inte konsensus om hur undervisning bör se ut. 

Studier har gjorts på ungas porrvanor, hur unga relaterar till porr samt hur porr eventuellt påverkar 

unga, men det finns inte lika mycket klassrumssituerad forskning. I ljuset av detta undersöker jag vilka 

möjligheter och begränsningar som skapas i en klassrumskontext som behandlar ämnet porr genom 

frågan: vilka subjektspositioner produceras under klassrumshändelser som behandlar ämnet porr? Med 

hjälp av teori om diskurs, subjektspositioner, makt/kunskap, samt performativitet synliggör min 

diskursanalys de ramar som är delaktiga i att begränsa och möjliggöra elevers handlingsmöjligheter. 

Lektionen om porr möjliggjorde för vissa subjektspositioner genom språk och handling. Eleverna 

distanserade sig från porrtittande i sitt språk och skiljde på verklighetens sexualitet och det som 

iscensätts i porr. Analysen illustrerar hur manliga och kvinnliga subjektspositioner möjliggjordes inom 

ramen för heterosexualitet, samtidigt som motstridiga subjektspositioner skulle kunna möjliggöra för 

mer. Min analys visar även att undervisning om porr berörde mycket mer än porr. Relationer, 

ställningstaganden, normer, samtycke och ömsesidighet var ämnen som var med i elevernas 

konstruktion av ansvarsfulla sexuella subjektspositioner. Genom språk och handling möjliggjordes 

även motdiskurser som visade på affektiva ingångar till ämnet porr generellt och porrtittande specifikt. 

Studien illustrerar elevers förmåga att analytiskt reflektera kring porr. Min studie ger inte alla svar, 

utan väcker snarare fler frågor om hur undervisning om porr kan utvecklas, samt vilka konsekvenser 

det kan få för elever i skolan. Denna uppsats kan ses som en explorativ studie om att planera, 

genomföra och utvärdera undervisning om porr med en öppen ingång för att främja elever i deras 

sexualitet och möjliggöra för dem att fatta medvetna beslut som rör deras sexuella hälsa.   
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Inledning  

Jag har varit i kontakt med porr under mitt liv på olika sätt, men mestadels dolt bakom privata 

sökningsinställningar i min webbläsare, i skämtsamma tillställningar med partners eller kompisar, 

diverse sexualpolitiska diskussionsforum samt alarmerande media. Trots att jag alltid sett mig själv 

som en relativt frispråkig människa i fråga om sex, sexualitet och relationer har porr alltid känts 

väldigt privat och även om jag har varit nära porr i olika aspekter har det känts för sårbart och fult att 

prata om porr. En mängd företeelser och beteenden har historiskt konstruerats som privata och det som 

rör sexualitet är en av dessa (Foucault, 2002). Samtidigt har porr länge varit ett offentligt omdebatterat 

ämne som väcker mycket olika känslor (RFSU, 2007).  

 

Från och med höstterminen 2022 kommer läroplanen ändras från att handla om sex- och samlevnad 

till att fokusera mer på det som unga säger att de är intresserade av, nämligen sexualitet, relationer, 

och samtycke (Skolverket, 2021). Den nya läroplanen kommer innebära att eleverna ska ”… ges 

möjlighet att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till hur relationer och sexualitet framställs i olika 

medier och sammanhang, bland annat i pornografi.” (Skolverket, 2021). Därför krävs det av mig, 

andra lärare, och hela professionen att ta sig an just detta sårbara, fula, upphetsande, 

nyfikenhetsladdade, äckliga, komplexa, kladdiga ämne som porr utgör. Hur detta ska ske är dock inte 

bestämt. Lärare som känner sig trygga kan få ökat självförtroende och villighet att undervisa om just 

känsliga ämnen (Ollis, 2016). Därför är det viktigt att undersöka hur undervisning om ämnet porr 

skulle kunna se ut. Min utgångspunkt i detta arbete är detta gyttriga och hur det kan gestalta sig i en 

klassrumskontext.  

 

Sexualundervisning har ibland kritiserats för att förstärka riskperspektiv där sex och sexualitet inte 

bejakas som positivt. Istället blir fokus exempelvis könssjukdomar, oönskade graviditeter, och 

potentiella faror med sex (Skolinspektionen 2018; Spišák, 2016). En liknande kritik kan riktas mot 

forskning som rör pornografi och unga, som ofta utgår ifrån riskperspektiv (se Spišák, 2016; Litsou et 

al., 2021). En motsats till riskperspektiv definierar Skolverket (2019) som ett friskperspektiv. 

Skolinspektionen lyfter i sin tur att sexualundervisning ”… ska stärka elevernas självkänsla och 

handlingskompetens och möjliggöra för medvetna val som rör hälsa, relationer och sexualitet” 

(Skolinspektionen, 2018, s.9). Detta betyder att undervisning om sexualitet, relationer och samtycke 

ska vara stärkande och främjande, med eleverna i fokus. Samtidigt har forskning visat att skolan är en 

arena för normerande praktiker och processer utifrån faktorer såsom kön, sexualitet, etnicitet, 

kroppsfunktion, ålder med mera (Bromseth & Darj, 2010). Detta betyder att vissa positioner, eller 

subjektspositioner (ett centralt begrepp i uppsatsen som jag återkommer till senare), skapas i 

skolsammanhanget som riskerar att begränsa vissa och möjliggöra handling för andra (Foucault, 

2011). Därför undrar jag vad som händer under en lektion om ämnet porr, och vad som blir (o)möjligt 

för eleverna.    

 

Tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer jag att presentera tidigare forskning som rör klassrumskontextens möjligheter 

och begränsningar, unga och porr generellt och porr i undervisning specifikt. Det finns mycket 

forskning som behandlar porr på ett eller annat sätt. Därför har jag begränsat min litteraturöversikt till 

att handla just om unga och porr. En ytterligare avgränsning jag har gjort i min läsning av tidigare 

forskning är att den gärna ska vara relaterad till sexualundervisningskontexten, helst i en svensk 

kontext och även att den forskning som rör porr ska vara relaterad utifrån unga. Unga i detta 

sammanhang har definierats lite olika i olika artiklar.  
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Klassrumsforskning om möjligheter och begränsningar 

Skolans praktiker deltar i att upprätthålla och reproducera normer i samhället (Bromseth & Darj, 

2010). Kevin Kumashiro har gjort ett stort avtryck på den svenska skolkontexten genom sitt arbete 

med att skifta fokus från toleranspedagogik till kritisk pedagogik (Björkman & Bromseth, 2019). 

Genom normer framställs vissa livsval, logiker och praktiker som självklarheter och därmed skapas 

grupper av de som inte följer normer. Dessa blir istället skapade som avvikande, onormala och kan 

benämnas som ”de Andra”/”den Andre” (Björkman & Bromseth, 2019). Inom toleranspedagogiken 

ska de inom normsamhället tolerera de Andra, men inom en kritisk pedagogik är fokus de normer som 

definierar individer som avvikande (Björkman & Bromseth, 2019). Kumashiro (2001) belyser just hur 

utbildning, skolan och undervisning agerar förtryckande och skapar vissa positioner som de Andra. 

Detta bidrar till att möjliggöra för vissa i samhället samtidigt som andra blir begränsade. Trots att 

skolan ska vara inkluderande visar studier hur normativa logiker fortfarande premierar vissa och därför 

begränsar andras handlingsutrymmen (Björkman & Bromseth, 2019; Hobaica & Kwon, 2017; Neary 

et al., 2016; van Leent, 2019). Att undersöka klassrumshändelser blir därför ett verktyg för att 

undersöka dessa processer av möjligheter och begränsningar. 

I svensk undervisningskontext finns även en normkritisk ansats; arbetet i skolan ska inte cementera 

en inkluderingsdiskurs utan även synliggöra och problematisera normer i samhället (Skolverket, 

2019). Att säga vad det innebär att arbeta normkritiskt är dock inte fastställt (Bengtsson & Bolander, 

2020; Fridolfsson et al., 2019; Langmann & Månsson, 2016). Langmann och Månsson (2016) 

argumenterar att den svenska skoldiskursen reproducerar normkritiskt arbete som en sak, vilket 

medför risker att reproducera dikotomier. I relation till det vädjar Kumashiro (2001) att inte se det 

teoretiserade arbetet som färdiga lösningar, som verktyg för att omarbeta praktik. Lika viktigt är det att 

ständigt rikta en kritisk blick mot själva verktygen för att bearbeta och omarbeta dem (Kumashiro, 

2001). Därför är det intressant att undersöka klassrumshändelser som sker i skolans normkritiska sfär. 

En grupp forskande lärare (Fridolfsson et al., 2019) undersökte just hur normer befästs och utmanas 

under sex- och samlevnadsundervisning i Sverige. Studien visar att det är möjligt att skapa sex- och 

samlevnadsundervisning som inte är ”allmänt tyckande”, där eleverna fick resonera kring komplexa 

frågor, och utgjorde ett gott exempel på en genomförd klassrumsundersökning av egen praktik 

(Fridolfsson et al., 2019). De visade hur naturvetenskaplig kunskap, normkritiska perspektiv och 

komplexa frågor möjliggjorde för elever att diskutera och resonera kritiskt kring frågor om sexualitet, 

kön och normer (Fridolfsson et al., 2019). Samtidigt visade analysen att toleransinsperspektiv trädde 

fram, vilket resulterade i en förstärkning makthierarkier om normalitet och abnormalitet, där 

normsamhället borde acceptera eller tolerera de Andra. Bengtsson & Bolander (2020) visade att språk 

är en viktig faktor i normkritiska undervisningspraktiker. Att välja sina ord och formuleringar kan 

skapa inkludering inom sexualundervisning (Bengtsson & Bolander, 2020). Därför är det viktigt att 

undersöka hur språk är delaktigt i att (o)möjliggöra.   

Lärares organisering av undervisning påverkar självklart vad som blir möjligt i klassrummet på 

flera sätt (Wickman & Persson, 2015). Ämnesdidaktiska val som lärare gör kan exempelvis styra vilka 

handlingar som anses vara naturvetenskapliga och smarta, och därmed även vilka elever som har 

möjlighet att beskriva sig själva som naturvetenskapliga (Carlone et al., 2011). Att låta elever 

diskutera påståenden om normer kan möjliggöra att elever resonerar om mycket mer än bara 

ursprungliga påståenden (Orlander Arvola & Lundegård, 2020). Även om lärare har som uppgift att ta 

upp läroplanens centrala innehåll, har elever många tysta frågor, funderingar och erfarenheter som är 

viktiga att ta till vara på (Orlander Arvola, 2014). Idén om att naturvetenskapliga ämnen ska vara 

frikopplade från normativa förställningar och mönster stämmer inte. Orlander Arvola (2014) 

synliggjorde till exempel hur idéer såsom mannen som utgångspunkt, normalitet, heterosexualitet och 

obligatoriskt heterosexuellt begär mellan män och kvinnor kan reproducerades i naturvetenskaplig 

undervisning (Orlander Arvola, 2014). Ett exempel på detta var hur undervisning om reproduktion 

producerade en bild av spermier som aktiva och ägg som passiva, vilket även reproducerade normativa 

idéer om kvinnor och män (Orlander Arvola, 2014). Vidare visade Gunnarsson (2021) hur en 

klassrumsövning där elever skulle tävla i att kasta pappersbollar i en korg kunde illustrera normativa 
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exkluderingsprocesser. Killar fick stå närmare korgen och tjejer fick stå längre bak, vilket resulterade i 

att killarna fick i fler pappersbollar än tjejer, som ledde till affektiva reaktioner i klassrummet 

(Gunnarsson, 2021). Genom att tvinga eleverna att dela upp sig utifrån sin könsidentitet blev övningen 

ett sätt att diskutera och påvisa skeva maktrelationer utifrån kategoriseringar, men även en 

reproduktion av ojämlikheten som övningen skulle påvisa. Detta illustrerar hur klassrumsövningar och 

undervisning har potential att ifrågasätta och iscensätta de faktiska handlingsutrymmen som finns, 

men även riskerar att förstärka och reproducera de maktrelationer som man vill ifrågasätta. I enlighet 

med detta är det viktigt att undersöka hur klassrumshändelser och lärares val kan skapa möjligheter 

och begränsningar.  

Skolinspektionen (2018) lyfter att det är viktigt att elever är delaktiga i undervisning om sexualitet, 

relationer och samtycke. Likaså är det viktigt att sexualundervisning utgår ifrån elevers intressen och 

frågor för att kunna stärka dem i deras egna liv (Skolverket, 2019; Unis & Sällström, 2020). Dock 

lyfte Fridolfsson et al. (2019) en spänning mellan skolans arbete att motverka diskriminering och att 

skapa undervisning utifrån elevers intressen, frågor och erfarenheter. Det är inte alltid att de går hand i 

hand, utan att det finns risker att reproducera normativa föreställningar genom elevfrågor, -

definitionsramar och -resonemang i undervisningen (Coll et al., 2018; Fridolfsson et al., 2019). Utifrån 

detta är det relevant att undersöka vad som blir förgivettaget i klassrumshändelser, för att kunna 

utmana och skapa faktiskt förändring (Coll et al., 2018).  

I sin etnografiska studie av killar i en högstadieskola undersökte Jonsson (2007) de diskursiva 

praktiker som både möjliggör och begränsar killars subjektspositioner. I studien visade Jonsson (2007) 

hur manlighet kan iscensättas i skolan och hur skämt och en hård jargong kan vara delaktiga i 

relationsskapande, gränsdragningar och processer av subjektsskapande i skolan. Vad som blev möjligt 

för eleverna skiljde sig och Jonsson (2007) belyste komplexiteten och förhandlingarna om 

subjektspositioner utifrån etnicitet, klass och så vidare. Sparrman (2006) har även visat hur en 

klassrumskontext kan skapa utrymme för förhandlingar om manlig och kvinnlig sexualitet i relation 

till en film. Studien undersökte inte bara hur elever har möjlighet att positionera sig i relation till 

filmen, men även genom diskurser om sexualitet. I klassrumshändelserna skapades en bild av manlig 

sexualitet utifrån en biologisk diskurs som positionerade mäns sexualitet över kvinnors och 

reproducerade bilden av att män inte kan kontrollera sig (Sparrman, 2006). Ingenstans utmanandes 

positioneringar av sexualitet, utan istället förstärktes föreställningar om sexualitet som skild mellan 

män och kvinnor. Vidare reproducerades stereotypa positioneringar i klassrumsdiskussionerna, som i 

förlängningen motverkade det mål som filmvisningen hade från början (Sparrman, 2006). 

 

Unga och porr 

Flera granskningar har gjorts under de senaste åren för att statistiskt kartlägga ungas porrvanor i 

Sverige (se exempelvis Folkhälsomyndigheten, 2017a, 2017b; Medierådet, 2019; Mattebo, 2014). 

Generellt tittar yngre mindre på porr än äldre. Killar/män uppger att de tittar mer än tjejer/kvinnor. 

Icke-binära är inte representerade i studierna. Statens medieråd rapporterade 2019 att 27 % av unga 

mellan 13-16 år och 56 % mellan 17-18 år hade sett porr under det gångna året (Medierådet, 2019). 

Samtidigt visade samma rapport att 68 % av de inom åldersspannet mellan 13-16 inte hade sett porr på 

nätet under det senaste året, och 39 % för de mellan 17-18 år (Medierådet, 2019). En majoritet av de 

som deltog i studien och var mellan 13 – 16 år hade alltså inte sett porr på nätet. 

Folkhälsomyndigheten (2017b) rapporterade att 41 % av män och 3 % av kvinnor i åldrarna 16 – 29 år 

tittar på porr minst tre gånger i veckan.    

För att öka förståelsen av unga och porr har flera forskare intresserat sig av ungas egna 

beskrivningar och meningsskapande av porr (se Goldstein, 2020; Häggström-Nordin et al., 2006; 

Löfgren-Mårtenson & Månsson, 2010; Mattebo, 2014; Spišák, 2016, 2020). Studier har visat att unga 

tittar på olika typer av porr och även resonerar ganska mångfacetterat om vad som räknas som porr 

(Byron et al., 2021; Spišák, 2016, 2020). I denna studie förstås porr i enlighet med 

Nationalencyklopedin (2021) som olika typer av beskrivningar eller gestaltningar som är menade att 

väcka känslor av upphetsning. Porr kan förstås utifrån flera faktorer exempelvis som en slags socialt 
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samlag där en grupp ingår i ett socialt samskapande för att se reaktioner hos varandra utan vidare 

sexuell upphetsning (Löfgren-Mårtenson & Månsson, 2010). Porr kan även vara en källa till 

information, men när unga diskuterar porr reflekterar de ofta kritiskt och gör tydlig distinktion mellan 

det iscensatta i porr och verkligheten (Byron et al., 2021; Dawson et al., 2020; Löfgren-Mårtenson & 

Månsson, 2010; Spišák, 2016). Unga har även lyft att porr kan vara en källa till sexuell upphetsning 

eller något att göra intimitet med, vilket skulle kunna bidra till en bättre medvetenhet om sin egen 

sexualitet (Bőthe et al., 2019; Spišák, 2020). Samtidigt belyser ungas utsagor att det finns skilda 

förväntningar på män och kvinnor på hur de borde relatera till porr, nämligen att män borde vara 

positivt inställda och kvinnor negativt inställda (Löfgren-Mårtenson & Månsson, 2010). Likaså har 

forskning illustrerat att det kan finnas en oro bland unga tjejer att inte duga eller leva upp till det som 

visas i porr eller en oro att inte känna sig attraktiv i relation till kroppar som visas i porr, men bland 

killar handlar det snarare om oro i relation till prestation (Löfgren- Mårtensson & Månsson, 2010). 

Spišák (2020) har djupdykt i hur den skillnaden kan förstås bland tjejer vilket har resulterat i vad 

Spišák benämner ”The intimacy effect”. Spišák (2020) visar att normativa föreställningar om intimitet 

är tätt sammanlänkat med ungas beskrivningar av skillnader mellan porr och upplevd sexualitet. 

Genom kopplingen mellan ”faktiskt sex” (min översättning av actual sex) och intimitet, blir intimitet 

ett slags normativt ramverk som inkluderar och producerar vissa typer av relationer och sex och 

samtidigt exkluderar andra (Spišák, 2020). Spišák (2020) beskriver det som ett slags intimitetsnarrativ 

som socialt konstruerar bilden av vad som är eftersträvansvärt i ungas liv.   

Samtidigt som porr kan bidra till ungas oro lyfter unga att de upplever att de kan navigera allt bättre 

när de blev och blir äldre (Löfgren-Mårtensson & Månsson, 2010). Forskning visar att unga ser porr 

som något närvarande i sina liv och som de kan navigera med hjälp av olika förhållningssätt 

(Häggström-Nordin et al., 2006). Dessa förhållningssätt beskrev Häggström-Nordin et al. (2006) som 

liberal, som normaliserat, med distans, som feminist, eller som konservativ. Unga i intervjuerna 

pratade om en slags normaliseringsprocess där sexuellt explicit media och porr framställdes som en 

normal del av deras liv, men även en slags distanseringsposition där unga snarare skapade ett aktivt 

kritiskt förhållningssätt och distans till porr (Häggström-Nordin et al., 2006). Likaså kan forskning 

utifrån ungas frågor om porr visa hur de utmanar en allmän uppfattning om att unga kommer till skada 

av porr (Spišák, 2016). Spišák (2016) illustrerar hur unga snarare är mer förvirrade av samhällets vaga 

diskussioner om unga, porr och risk, än själva porren i sig. Utifrån detta är det spännande att 

undersöka vad som faktiskt blir möjligt för elever i en klassrumskontext där lärare har en öppen 

ingång till ämnet. 

 

Porr och/i/som undervisning  

Tidigare forskning som granskar vad som sker under lektioner om ämnet porr är ganska skral, dock 

finns det forskning och en pågående diskussion angående undervisning och porr. Under de senaste 

åren har begreppet ”pornography literacy” (porrliteracitet hädanefter) figurerat inom forskningsvärlden 

(se Albury, 2014). Begreppet utgår i mångt och mycket från ”media literacy”, som kan beskrivas som 

en slags mediaallmänbildning eller förmåga att kunna få tag på, analysera, granska, värdera 

mediainnehåll men även att kunna kritiskt tänka kring samhällets konsumtionsmönster och de 

meddelanden som förmedlas i media (Albury, 2014; Rothman et al., 2018). Vad en allmänbildande 

undervisning av porr (porrliteracitet) innebär är dock inte enhetligt och tydligt (Albury, 2014; Byron et 

al., 2021).  

Emily F. Rothman et al. (2018) utförde en pilotstudie av ett porrliteracitetsprogram i tre grupper av 

unga i USA. Grunden var att bedriva undervisning utan dömande, baserad på evidensbaserad 

information för att unga ska kunna utveckla redskap för kritisk analys och medvetna val (Rothman et 

al., 2018). Utifrån begreppet tog forskarna sig an porr som ett ämne som kräver en 

undervisningskontext som inte är fokuserad på att förändra elevernas porrvanor utan snarare kring 

verktyg som elever kan behöva i mötet med porr i sina liv. Pilotstudien visade, genom pre- och 

postdeltagarenkäter, att det är möjligt att genomföra och implementera undervisning i porrliteracitet, 

att de deltagandes porrelaterade kunskap ökade efter de fem tillfällena och likaså vissa attityder 

relaterade till porr. De deltagandes porrelaterade beteenden ändrades dock inte (Rothman et al. 2018).  
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I en ny publicering inom ämnet har Crabbe och Flood (2021) etablerat ett ramverk för att kunna 

skapa ”utbildning som adresserar pornografins påverkan” (min översättning Crabbe & Flood, 2021, 

s.11). Detta ramverk innehåller 14 utgångspunkter tänkt att hjälpa skolor att undervisa om ämnet porr. 

Ramverket tar avstamp i pornografis eventuella påverkan på unga och tydliggör att syftet med 

undervisningen om porr i skolan bör vara att minska risker, skada, sexuellt våld och andra negativa 

företeelser inom relationer och sexualitet (Crabbe & Flood, 2021). Crabbe och Flood (2021) gör en 

tydlig distinktion mellan deras ramverk och porrliteracitet för att förtydliga vikten av färdigheter och 

kritisk läsning i relation till porr.  

Ur en annan kritisk utgångspunkt av porrliteracitetskonceptet som Rothman et al. (2018) redogör 

för, lyfter Goldstein (2020) en alternativ ingång till porr i undervisning. Goldstein (2020) anser att 

porrliteracitet förenklar porr som ämne och riskerar att reproducera bilden av att det endast finns en 

porr. Istället förespråkar Goldstein (2020) fokus som istället ligger på att förstå sexualundervisning 

utifrån ungas önskningar, som kan vara komplexa och breda. I sin narrativa analys av fokusgrupper 

med universitetsstudenter hittar Goldstein flera exempel på hur studenterna inte enbart reproducerar 

normativa diskurser om unga som utsatta och mottagliga för risker, utan även komplexa narrativ där 

aspekter som makt, kön, sexualitet, utsatthet, ras, med flera interagerar i mötet med porr och tar sig 

uttryck på olika sätt i reflektioner kring porr (Goldstein, 2020). Att undervisa om porr blir, utifrån 

detta perspektiv, mer komplext än att bara införa ett porrliteracitetsprogram som lösning enligt 

Goldstein (2020). I enlighet med Goldsteins perspektiv har Dawson et al. (2020) undersökt vad unga 

på Irland själva skulle vilja inkludera i eventuell porrliteracitet. Detta resulterade i åtta huvudpunkter 

vilka rörde kroppsliga aspekter, samtycke, kommunikation, fetischerande av HBTQ-personer/-

praktiker, skam/acceptans, sexualundervisning; allt utifrån kritiskt tänkande (Dawson et al., 2020). 

Deras resultat visar en väldigt rik beskrivning av vad unga kan tänka sig vilja ha med i undervisning 

om porr, där alla åtta punkter var nyanserat diskuterade bland deltagarna (Dawson et al., 2020). Dessa 

skulle kunna tolkas som redan etablerade porrliteraciteter utifrån ungas redan etablerade nyans, 

kritiska blick, och meningsskapande av porr (Byron et al., 2021).  

Som synliggjorts ovan finns det olika synsätt på porrliteracitet vilka Healy-Cullen et al. (2021) har 

sorterat in i två perspektiv. Skillnaderna mellan dem bottnar i synen på unga i relation till porr samt 

vilket syfte som är tänkt med undervisningen (Byron et al., 2021; Healy-Cullen et al., 2021). Utifrån 

det ena perspektivet är utgångspunkten att minska skada och negativa aspekter vilket sammanlänkar 

porr med risk. Utifrån det andra perspektivet är porrliteracitet ett mer pragmatiskt verktyg för att unga 

ska kunna möta porr med analytisk blick, utan att nödvändigtvis utgå ifrån att porr är skadligt (Healy-

Cullen et al., 2021). Den nya läroplanens formulering skulle kunna tolkas som porrliteracitet, där unga 

ska ges möjlighet att granska gestaltningar av relationer och sexualitet som finns i exempelvis porr. 

Vad Healy-Cullen et al. (2021) bidrar med är tanken att synen på unga kan spela roll, och att 

porrliteracitet i dagsläget inte är en enhetslösning. Likaså lyfter Byron et al. (2021) vikten av att 

verkligen utgå ifrån ungas förståelse och redan etablerade literaciteter av porr. Om inte, så riskerar 

porliteracitetsprogram att förstärka normativa idéer om unga och deras relation till porr och sexualitet. 

För att prata, bearbeta och tänka kring porr innebär också att öppna upp för att rubba kulturella 

föreställningar och regler kring sexualitet och identitet (Albury, 2014). Därför krävs det en öppen 

ingång till ämnet, samt ett bejakande av att unga redan etablerat vissa porrliteraciteter (Byron et al., 

2021).     

I relation till samhällsdebattörer som påstår att unga alltmer lär sig om sex genom porr har Litsou et 

al. (2021) gjort en forskningsöversikt för att få en överblick kring vad unga anser sig lära av porr. 

Litsou et al. (2021) lyfter att de inte hittat forskning som undersöker positiva effekter av porrtittande, 

utan tidigare forskning har snarare varit centrerad kring att undersöka potentiella negativa 

konsekvenser. Litsou et al. (2021) har sammanställt forskning till fem teman av lärdomar, nämligen att 

lära sig sexpraktiker av olika slag, utforska sexuell identitet, att porr inte är en tillräckligt bra 

informationskälla, porr är en dålig eller felaktig informationskälla, och slutligen ett behov av breddad 

sexualundervisning. Därför är det fortsatt viktigt att undersöka vad en breddad sexualundervisning 

skulle kunna innebära i en klassrumskontext. Vad artikeln visar är att många forskningsartiklar missar 

att undersöka huruvida unga upplever att de har förbättrat sina förmågor, kunskaper eller attityder i sin 
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sexuella hälsa tack vare porrtittande (Lisou et al., 2021). Därför är det viktigt att hålla en öppen 

inställning till att unga potentiellt kan ha positiva upplevelser eller attityder i relation till porr.   

Dawson et al. (2019) har nyligen utfört en kvantitativ studie bland unga på Irland för att undersöka 

relationen mellan porranvändning och sexualundervisning. Studien visade att det inte fanns någon 

koppling mellan huruvida en person var nöjd med skolans sexualundervisning eller inte, och om den 

ville använda sig av porr som informationskälla om sex (Dawson et al., 2019). Studien visade även att 

hur nöjd en person var med hur den lärt sig om sex och en persons vilja att veta mer om sex och 

sexualitet inte korrelerade med om den använt sig av porr som informationskälla eller inte (Dawson et 

al., 2019). Överlag rapporterade bi- och homosexuella att de var mindre nöjda med 

sexualundervisningen i skolan (Dawson et al., 2019). I samspel med detta belyser Bőthe et al. (2019) i 

sin forskningsöversikt hur porr kan vara en viktig källa för information bland just unga HBTQ-

personer. Detta resultat indikerar att porranvändning kan vara en reell verklighet för unga, även om 

sexualundervisningen eventuellt blir bättre. Även detta motiverar fortsatt arbete att utveckla 

inkluderande undervisning om ämnet porr. 

 

 

Syfte & frågeställningar  
Mot bakgrund av läroplanens nya formulering som inkluderar porr som ämne i skolan och 

komplexiteten i ämnet är syftet med denna uppsats att undersöka hur undervisning i sexualitet, 

relationer och samtycke kan utformas inom ämnesområdet porr. Med utgångspunkt i att undervisning 

ska vara inkluderande för alla elever för att stärka dem i deras sexuella hälsa samt skolans 

normkritiska ansats, är syftet att undersöka vilka möjligheter och begränsningar som skapas i en 

klassrumskontext som behandlar ämnet porr. För att undersöka detta ställer jag frågan: 

 

 Vilka subjektspositioner produceras under klassrumshändelser som behandlar ämnet porr?  

 

 

 

 

Teoretiskt ramverk 

I denna del av uppsatsen kommer jag att beskriva den teori som bygger upp uppsatsens teoretiska 

ramverk. Detta har jag använt för att möta och förstå uppsatsens material och analys. Diskurs är 

centralt för både vetenskapsteori och metod i denna uppsats, därför kommer jag även återkomma till 

diskurs i metodavsnittet. I avsnittet kommer jag först beskriva uppsatsens ontologiska grund genom att 

förklara hur språk och handling formar verklighet och därmed även vilka subjektspositioner som blir 

möjliga. Vidare lyfter jag Foucaults förståelse av makt som kommer att bidra till min analys genom att 

jag kan förstå vilka handlingsmöjligheter som finns i klassrummet samt hur de positioneras mot 

varandra och i förlängningen även möjliggör motstånd. Efter detta kommer jag beskriva Judith Butlers 

begrepp performativitet för att kunna analysera könande subjektspositioner och diskursiva 

produktioner av kön. Detta kommer hjälpa mig att analysera hur manlighet och kvinnlighet 

konstrueras i mitt material och analysera vilka subjektspositioner som blir möjliga i fråga om kön och 

sexualitet. Avslutningsvis lyfter jag Donna Haraways situerade kunskap för att förankra min 

epistemologiska utgångspunkt av kunskapsproduktionen som sker här och nu. 
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Subjektspositioner & makt 
Grundläggande för denna uppsats är begreppet diskurs. Diskurser är det som sägs och hur det sägs, 

vilket skapar vår verklighet och vad för typ av handlande som blir möjligt för oss (Weedon, 1999). 

Diskurs blir på så vis inte något statiskt utan bevaras, förändras och reproduceras genom språk och 

handling. Vad som blir intressant utifrån detta ontologiska perspektiv är därför att undersöka var och 

när språk och handling sätts i spel. Vad sägs? Hur sägs det? Vad får det för materiella konsekvenser i 

den situationen? Diskurser, eller normativa logiker, materialiserar sig i oss, vår omgivning och 

verklighet (Gunnarsson, 2020, 2021). Enligt Gunnarsson (2020, 2021) är dessa materialiserade 

diskurser relationella och affektiva. De är också intressanta aspekter att ta hänsyn till när det kommer 

till pedagogiska sammanhang och måste förstås som en mångfald av verkligheter som blir till 

samtidigt: diffust, gyttrigt och icke-stabilt (Gunnarsson & Bodén, 2021). Syftet blir inte att 

generalisera, utan snarare att pluralisera och förstå diskursiva praktiker och deras konsekvenser i 

specifika kontexter, i detta fall klassrumskontexten.  

Foucault (2011) benämner materialiserade former av subjektivitet som subjektspositioner, vilka är 

producerade inom och genom diskurser. Detta betyder att vad som är möjligt som ”subjekt” är reglerat 

av diskurser. Eftersom diskurser aldrig är statiska eller homogena kan dock subjektspositioner aldrig 

blir fullständiga, utan beroende på olika kontexter kommer olika subjektspositioner bli (o)möjliga 

(Foucault, 2011). Subjektspositioner är villkorade av de diskursiva ramar som skapar dem och kan 

därför hamna i konflikt med varandra beroende på kontext (Weedon, 1999; Winther Jørgensen & 

Philips, 2000). En och samma person, exempelvis jag, kan tala utifrån positionen som ”tjej”, 

”flickvän”, ”syster”, ”körsångare”, ”orienterare”, ”lärare”, ”student” beroende på olika sammanhang, 

men det finns ingen övergripande omisskännlig subjektsposition som utgör en person.  

Subjektsskap är alltså inte något en person ”är” eller ”har”, likaså är makt inte någonting en och 

samma person ”äger” eller ”har” (Foucault, 2002). Foucault (1980, 2002) beskriver snarare makt som 

relationellt, vilket omfattas av allt och alla, utan att vi nödvändigtvis är medvetna om det. Diskurser 

skapar subjektspositioner inom maktrelationer genom att positionera dem mot varandra. Skolpraktiken 

ger utrymme för dessa processer och alla typer av markörer av mänsklig ”normalitet” reproduceras i 

skolans byggnader, klasser, material, och samtal (Gunnarsson, 2021). Även om diskurser och makt 

samspelar för att göra vissa subjektspositioner möjliga för elever inbegriper positionerna olika 

handlingsmöjligheter (Foucault, 2011; Weedon, 1999). Vem som får göra vad, säga vad eller blir 

tillskriven legitimitet är produkter av processer mellan diskurs och makt. 

Utifrån en poststrukturalistisk hållning finns det därför ingenting som heter sanning, utan endast 

maktrelationer inom diskurser som privilegierar vissa subjektspositioner och/eller röster över andra 

(Foucault, 2011; Weedon, 1999; Winther Jørgensen & Philips, 2000). Detta etablerar hegemoniska 

positioner, som kan uppfattas som objektiva sanningar eftersom de reproduceras gång på gång. 

Foucault (2002) beskriver hur makt, genom diskursiva praktiker, har lyckats ta sig in i alla aspekter av 

livet, vilket leder till att något antas som sanning medan annat etableras som avvikande eller osanning. 

I och med att processer kan vara motsägelsefulla och motstridiga blir det möjligt att skapa 

handlingsutrymmen där gamla mönster kan brytas och nya former av mening och subjektivitet kan bli 

möjliga. Därför är det intressant och viktigt att undersöka vad som anses vara sanning i skolans sfär.  

Samtidigt som makt är delaktigt i förtryck och begränsningar är makt inte enbart förtryckande, utan 

även producerande (Foucault, 2002). Där det finns makt finns även olika typer av motstånd, enligt 

Foucault (2002). Genom denna förståelse av makt som produceras går det att både teoretisera kring 

förtryckande strukturer som begränsar, samtidigt som det finns aspekter av samma diskurs som är 

positiva eller skapar möjligheter. Människor är inte passiva mottagare för diskursers hegemoniska 

makt, utan olika subjektspositioner har olika grader av handlingsmöjligheter som kan inbegripa 

motstånd. För att kunna förstå vad som blir möjligt för elever är det därför värdefullt att analysera 

makt som etablerar sig och materialiseras i klassrum. Ett exempel som Davies (2006) lyfter är när två 

pojkar som har bråkat i skolan blir möjliga i subjektspositionen ”naughty boys” genom att själva 
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benämna sig som det i skämtsam manér. Genom att göra så underkastar de sig makt som är etablerad i 

skolan samtidigt som de lyckas bemästra den genom att förskjuta den diskursiva innebörden av 

”naughty boy” i och med att deras subjektspositionering inte accepterar den grad av ånger eller skam 

som läraren/skolsystemet anser vara ”korrekt”. I ett annat exempel belyste Renold (2019) en grupp 

tjejer som utsatts för sexuella trakasserier av killar i skolan som lyft upp deras kjolar med linjaler. 

Tjejerna skapade kjolar av plastremsor, som såg ut som linjaler, för att belysa och utmana detta. Från 

att vara positionerade i en passiv subjektsposition blev kjolen ett sätt för tjejerna att omformulera 

förtryckande system inom skolans diskurs, eftersom killarna inte längre kunde lyfta kjolarna med 

linjaler som inte satt ihop som en vanlig kjol (Renold, 2019). Detta exemplifierar hur diskursiva ramar 

begränsar möjliga subjektspositioner genom maktrelationer, men även hur makt producerar 

möjligheter att omformulera eller göra motstånd mot de diskurser som reglerar subjektspositionerna.  

 

 

Performativitet & att bli begriplig 

Judith Butler (2006 [1999]) beskriver hur subjektivitet blir könad genom begreppet performativitet. 

Genom att gång på gång återupprepa markörer och uttryck av genus skapar vi kön (Butler, 2006 

[1999]). Enligt detta synsätt finns inget naturligt, stabilt, könat, orginalsubjekt, utan det handlar 

snarare om en pågående kopieringsprocess av en kopia av en kopia. Performativitet kan exempelvis 

handla om att ha en viss hårfrisyr, klä sig på vissa sätt, föra sig på vissa sätt. Detta gör att det skapas 

begripliga subjektspositioner inom diskursiva ramar (Butler, 2004). Om en person upprepar det som 

konstruerats som ”kvinnligt” och markeras som ”kvinna” genom attribut som diskursen har stämplat 

som kvinnliga, kommer den personen tolkas som kvinna. Samma logik går att applicera på killar och 

”manlighet”. Performativitet går lätt att blanda ihop med att vara på en scen eller iscensätta eller leka, 

men det är inte vad begreppet innebär. Det handlar om diskursers upprepning, i samspel med makt, 

som producerar och reproducerar och materialiserar subjektiviteter som diskursen även reglerar och 

begränsar på olika sätt (Butler, 1993, 2004). Att identifiera sig själv som kvinna, klä sig i klänning, ha 

långt hår och menstruera skapar en begriplig person inom samhällets diskurs. Att identifiera sig själv 

som man, klä sig i klänning, ha långt hår och menstruera kan dock innebära något annat. Bragg et al. 

(2018) visar exempelvis hur ungas beskrivningar av kön kan vara mångfacetterad samtidigt som deras 

levda värld struktureras som binär och fixerad. Ungas erfarenheter och beskrivningar visar snarare på 

en komplex och varierad förståelse av kön och genus och att skolan ofta misslyckas att hänga med i 

ungas verkligheter och levda erfarenheter (Bragg et al., 2018; Unis & Sällström, 2020).   

Vad händer då om en person bryter mot de mönster som diskursens ramar har utsett som norm? Jo, 

den blir med största sannolikhet läst som obegriplig. Davies et al. (2001) beskriver processen av att bli 

begripliga skolflickor. Davies et al. (2001) illustrerar hur processen av att bli begriplig sker inom 

ramen av de handlingsmöjligheter som diskurser tillåter. Denna process är relationell, då den 

begripliga skolflickan särskiljer sig från den Andra, olämpliga eller störiga elever, genom att 

exempelvis kontrollera sin kropp. Processen av att bli begriplig är även inbäddad i maktrelationer. 

Skolflickan riskerar alltid att avslöja själv som inkompetent eller olämplig om hon inte gör ”rätt”. 

Därför finns det alltid en sårbarhet i att skapa begripliga subjektspositioner. Det är nämligen ett 

simultant projekt av att underkasta sig vad diskursen skapar för subjektsposition, men också att bli 

mästare på att aldrig avslöja sig. Detta simultana projekt visar på maktens produktiva sida, samtidigt 

som det finns en förtryckande sida. Butler (2004) beskriver hur det finns sådant som har makt att sätta 

normer ur spel, exempelvis transpersoner och transidentitet. Genom dessa subjektspositioner utmanas 

idén att kroppen är statisk, utan den blir snarare något som skapas. På så sätt handlar det om att där det 

finns makt finns även motstånd och möjligheter att omformulera, omarbeta och blotta normer och dess 

praktiker. 

För att ens kunna bli förtryckt, eller skapad som avvikande eller brytande av normer, måste du först 

bli förstådd som begriplig överhuvudtaget (Butler, 2004). Ett exempel på detta skulle kunna vara 

begreppet ”hen” och ”icke-binär”. Innan samhället erkände dessa begrepp som legitima sätt att 

identifiera sig och förstå identitet, var människor som inte passade in i ”han” eller ”hon” inte ens 
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verkliga enligt samhället. Butler (2004) skriver att kunskap och makt är intimt sammanlänkade just för 

att skapa sätt att tänka och förstå världen. Detta betyder att även makt och diskurs reglerar vad som ens 

är möjligt att förstå som en möjlig subjektsposition. Att inte ha ord för att förstå och förklara sig själv 

blir, i förlängningen, att inte få tillträde till att vara människa. Samhället erkände helt enkelt inte icke-

binära som möjliga. Skolan har som uppdrag att stärka alla elever, men detta styrs också av ramen av 

vad som är tänkbart. Genom att synliggöra vad som blir (o)möjligt finns det även utrymme att 

omarbeta de normer som erkänner saker som möjligt eller inte (Butler, 2004). 

När heterosexualitet finns som underliggande (eller explicit) utgångspunkt reproduceras vad som är 

eftersträvansvärd sexualitet och i förlängningen eftersträvansvärda liv (Bromseth & Darj, 2010). Att 

vissa livsval, känslomässiga beslut, sexpraktiker, eller bara normer om vad det innebär att vara 

heterosexuell och organisera sitt liv, framställs som självklara och eftersträvansvärda skapar en grupp 

avvikande beteenden, livsval och människor, de Andra (Ambjörnsson, 2006). Som presenterats i mitt 

avsnitt om tidigare forskning är normkritiska pedagogiska ansatser vanliga i svensk skolkontext, inom 

forskning, praktik och styrdokument. Därför är det även av vikt att undersöka hur heteronormativa 

föreställningar kan vara delaktiga i att möjliggöra eller begränsa subjektspositioner i ett klassrum som 

behandlar ämnet porr.  

 

Situerad kunskap 
För att förstå den epistemologiska noden som jag utgår ifrån när jag tar mig an diskursanalys vill jag 

lyfta Donna Haraways teorier. Haraway (1988) belyser vikten av kritisk och reflexiv granskning av 

egna och andras forskningspraktiker. Det handlar om kunskap och makt som inte enbart går att 

reducera till etiska eller politiska diskussioner, utan som också finns i vår kunskapsproduktion. För att 

göra detta krävs en epistemologisk ståndpunkt för att bidra till levnadsvärda liv, eller liv som över 

huvud taget är möjliga liv att leva. Problemet ligger, enligt Haraway (1988), i att både 

historieförankrat delta i en kritisk praktik för att analysera meningsskapande och samtidigt skapa 

beskrivningar av ”verklighet” som tas på allvar och inte förskingras som att allt är relativt. Enligt 

Haraway (1988) finns en viktig pusselbit i detta epistemologiska dilemma i situerad kunskap. Utifrån 

denna förståelse handlar det inte om att få en allsmäktig överblick som ser allt, istället är 

kunskapsproduktion ett aktivt, lokalt seende. Genom att erkänna och bejaka objektivitet som 

ofullständig/partiell kan man fortfarande ge utrymme för lokalt producerad kunskap, här och nu 

(Haraway, 1988). Detta betyder att vad som blir möjligt i denna uppsats är en viktig del för att förstå 

en mångfald av verkligheter i relation till porr.  

Ett övergripande uppdrag som skolan har är att möjliggöra för elever att utveckla verktyg för att 

kunna göra aktiva och medvetna val i hänsyn till sin sexuella hälsa (Skolverket, 2019). Med dessa 

utgångspunkter är det av intresse för mig att förstå processer som är delaktiga i att (o)möjliggöra för 

elever att bli förstådda som sexuella subjekt, att bli begripliga som subjekt som kan göra aktiva och 

medvetna val som rör deras sexuella hälsa. I relation till ämnet porr tycker jag att Davies et al. (2001, 

s.70) belyser den ambivalens som finns inom skolans diskurser av att jobba på som vanligt och 

paradoxen ”… that while self-regulation is the condition of possibility for the subject itself, the 

mastery of self-regulation is at the same time an act of submission.”. Därför fortsätter jag att undra 

vilka subjektspositioner som blir möjliga i ett klassrum som behandlar porr? Detta är en viktig 

didaktisk fråga för lärare att fundera över och jag hoppas att min text kan bidra till funderingar och 

diskussioner. I detta avsnitt har jag behandlat de teoretiska ramar som jag har förhållit mig till i arbetet 

med detta arbete. De utgör både ontologiska och epistemologiska noder som uppsatsen verkar genom 

och i, men även den ram som min analys kommer att röra sig inom.   
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Metod & material 

I detta avsnitt beskriver jag det som utgör mitt material, och de metoder jag har använt mig av för att 

både skapa materialet och analysera. Jag börjar med att beskriva diskursanalys som teori och metod, 

för att senare gå vidare och beskriva hur jag har gått till väga för att skapa material som jag har 

analyserat i denna studie. I detta avsnitt beskriver jag både lektionen jag höll om porr samt de 

intervjuer som jag höll några veckor efter lektionen. Avslutningsvis reflekterar jag kring metod och 

material samt för en etisk diskussion. 

  

Diskursanalys som teori och metod 
Diskursanalys grundar sig i att vi kan förstå världen genom språk och handlingar (Bryman, 2018; 

Winther Jørgensen & Philips, 2000). Samtal, ord och språk är ett görande och inte redskap för att 

navigera i en yttre verklighet. Diskurser är snarare samskapande och meningsskapande processer där 

den sociala verkligheten blir till (Bryman, 2018). Vi kan aldrig förstå verkligheten som något utanför 

diskurser, därför är diskurser i sig ett intressant analysföremål och så även vad som blir möjligt inom 

diskursernas ramar. Utifrån en diskursanalytisk ingång kan jag granska mitt material som skapande av 

en social verklighet, men även som en spegling av sociala praktiker och verkligheter för att förstå vad 

som sker under ett lektionstillfälle. 

Att göra en diskursanalys är inte en färdigetablerad formel eller recept som man följer, istället finns 

det flera traditioner som syftar att undersöka olika saker (Bolander & Fejes, 2015; Winther Jørgensen 

& Philips, 2000). I enlighet med Foucault (2002) är det inte av intresse att undersöka huruvida man 

säger ja eller nej till något, i detta fall porr. Det handlar om att fokusera på vad som sägs, vem som 

säger det, på vilka sätt, utifrån vilka ståndpunkter som det är möjligt (Foucault, 2002). 

Bolander och Fejes (2015) har exemplifierat hur det går att göra diskursanalyser. Jag följde deras 

process i min läsning och bearbetning av mina transkriptioner genom deras frågor (se nedan). För att 

förstå de diskursiva processer i mitt material arbetade jag först med att läsa materialet i sin helhet för 

att belysa de delar som jag tyckte var spännande, intressanta, eller på annat sätt utstickande. Sedan 

gjorde jag en ytterligare läsning av mitt material utifrån frågorna (Bolander & Fejes, 2015): 

 

 Vad talas det om?  

 Hur talas det om det? 

 Vilka subjektspositioner möjliggörs genom talet? 

 

Dessa frågor resulterade i en väldigt stor och svårhanterlig analytisk text. För att ta fast vid den sista 

frågan gjorde jag en ytterligare läsning av transkripten och min egen analystext. Denna process blev 

väldigt fysisk genom att klippa upp och klistra om min redan bearbetade arbetstext. Jag sorterade både 

mina transkriptioner och texten i olika subjektspositioner som jag hade sett som möjliga under 

lektionen om porr. Detta resulterade i den text som följer under rubriken ”Analys”.  

 

Material 
Materialet i denna uppsats består av inspelningar som jag har gjort av en lektion om ämnet porr som 

jag höll i januari 2021 samt två intervjutillfällen med tre elever som hölls några veckor efter lektionen. 



11 

 

Elevgruppen vid lektionen bestod av ungefär 30 elever, varav 15 deltog i studien, som går sitt sista år 

på gymnasiet i en skola belägen i en av Stockholms kranskommuner. Lektionen var den sista i 

gruppens sex- och samlevnadsområde (numera, sexualitet, samtycke och relationer) och den näst sista 

lektionen på deras kurs biologi 2. Tack vare tidigare kontakt med läraren fick jag möjlighet att hålla i 

lektionen med just dessa elever. Bryman (2018) lyfter att det kan upplevas svårt att få kontakt och 

tillgång till skolarenan som forskningsplats, därför var det en självklarhet att göra en praktiknära 

undersökning när jag fick den möjligheten. Urvalet är målstyrt då just dessa elever hade sex- och 

samlevnadsundervisning vilket var mitt forskningsintresse. I slutet av lektionen fick eleverna fylla i en 

exit ticket där de fick ge samtycke till att jag kontaktade dem i efterhand. Detta utgjorde 

urvalsprocessen för elever som fick erbjudande av att delta i intervju efter lektionen. Det var sex elever 

som sade att jag fick kontakta dem och utav dessa sex var det tre som svarade att de ville delta i 

intervju om lektionen. Inspelningarna av lektionen och intervjuerna gjorde jag med hjälp av 

skärminspelningsverktyget på min dator som sedan transkriberades där jag fingerade namn och uteslöt 

igenkännbarhetsmarkörer som jag kunde upptäcka. Utöver transkripten har jag även fältanteckningar 

utifrån det material som vi skapade under själva lektionen såsom en digital whiteboardtavla och ett 

ordmoln från tjänsten Mentimeter. Transkriptionerna blev sammanlagt 47 sidor, vilka jag analyserade i 

sin helhet.  

 

Lektionen om porr 

Lektionen om ämnet porr höll jag i två timmar och tjugo minuter i ett digitalt klassrum. Jag planerade 

hela lektionen utifrån målet att skapa diskussioner och aktivitet bland eleverna. Under första delen av 

lektionen fick eleverna svara på en entry ticket som bestod av meningar som de fick avsluta. Syftet 

med detta var att ställa in blicken och fokus på ämnet porr samt få igång tankar hos eleverna. Efter 

detta korta inslag fick eleverna associera fritt tillsammans i helklass utifrån begreppet ”porr”. Jag skrev 

upp deras associationer på en digital tavla och ställde följdfrågor. Efter detta visade jag tre påståenden 

om porr och eleverna fick svara kring om de tyckte det var väntat eller oväntat. Som sista inslag under 

första halvan använde vi oss av Mentimeter där eleverna fick svara på frågan om varför folk tittar på 

porr. Detta resulterade i ett ordmoln som jag gjorde fältanteckningar av. Efter ungefär en kvarts paus 

samlades alla i det digitala mötet igen.  

Andra halvan av lektionen hade jag planerat utifrån att jag ville att eleverna skulle diskutera och 

samtala i mindre grupper. Utifrån årets samhällsdebatt, som delvis kretsat kring att unga får sin 

sexualundervisning från porr, bad jag eleverna föreställa sig en person som endast fått sin 

sexualundervisning från just porr. De skulle sedan diskutera frågorna vad, om något, som den 

personen får för bild av sex samt vilken, om någon, typ av information som den personen behöver. 

Sedan återsamlades vi i helklass och grupperna fick berätta vad de pratade om. Efter detta var det olika 

scenarier som eleverna diskuterade i sina grupper, samt ett antal frågor centrerade kring 

handlingsutrymme. Även detta pratade vi om i helklass efter ungefär en kvarts diskussion. Som 

avslutning fick de göra en exit ticket i ett digitalt formulär. 

 

Intervjuer efter lektionen om porr 

Efter lektionen hörde jag av mig till de elever som ville delta i en intervju. Tre elever ville prata mer 

om lektionen och av logistiska skäl blev det två intervjutillfällen där två elever och jag pratade vid det 

ena tillfället, följt några dagar senare av samtalet med den tredje eleven. Min ambition var egentligen 

att skapa en fokusgrupp där eleverna skulle kunna prata och reflektera kring sina erfarenheter av 

lektionen, så att jag skulle kunna diskutera utvecklingsmöjligheter. Det gick inte att genomföra på 

grund av att enbart tre elever ville prata samt att det inte gick att hitta en passande tid för alla tre 

samtidigt. På grund av att jag inte kunde genomföra fokusgrupper ändrades därför undersökningens 

fokus från att granska hur undervisning kan utvecklas tillsammans med elever till att handla om vad 

som blir möjligt under en lektion. Samtidigt som formatet ändrades från fokusgrupp till intervju ville 

jag inte vara allt för begränsande i samtalen genom mina frågor, utan använde mig av ostrukturerad 
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intervjumetod (Bryman, 2018). På så sätt kunde eleverna själva lyfta det som de ansåg var viktigt från 

lektionen, och de associationer som de bar med sig från tillfället.  

Under själva intervjutillfällena, som ägde rum ungefär fyra veckor efter lektionstillfället, pratade vi 

om lektionen, om porr som ämne i skolan samt hur det skulle kunna gå att organisera undervisning 

utifrån ämnet porr. Båda intervjuerna hölls digitalt och jag spelade in dem med hjälp av min dators 

skärminspelningsverktyg. Efteråt transkriberade jag inspelningarna och eleverna fick själva välja sina 

fingerade namn: Wilma, Alex och Kristina.  

 

Metod- och materialreflektion 
Genom att utgå ifrån klassrummet som diskursivt skapande plats vill jag bidra till att förstå ämnet porr 

och vilka möjligheter och begränsningar som kan finnas i en undervisningskontext. Mitt material är 

det starkaste för just min uppsats då jag ställer frågan vad som händer under en lektion om ämnet porr. 

Att gå till platsen där undervisning faktiskt sker och granska den praktiska kontexten kan bidra till en 

verklighetsbild. Därför är lektionstranskript och intervjutranskript intressanta att analysera för att 

undersöka vilken verklighet som skapas i just denna kontext. Jag tror att mitt material kan bidra till 

argumentation som rör just diskursiva praktiker i klassrummet och vad som har visat sig vara möjligt 

under just min lektion, men även vad som har exkluderats under min lektion. Materialet kommer 

därmed bli en utgångspunkt för en ämnesdidaktisk reflektion kring möjligheter och begränsningar i 

relation till ämnet porr inom skolans arbete med sexualitet, relationer och samtycke. Mitt resultat kan 

även bli det bollplank mot vilket jag och andra lärare kan ställa de ämnesdidaktiska frågorna ”hur?”, 

”vad?”, ”varför?”, ”när?”. 

Materialet i denna uppsats bör förstås som kontextuellt: samtidigt som diskurser är föränderliga är 

materialet en reell beskrivning som ger en materiell bild av dessa elevers och lärares verklighet i just 

denna kontext, här och nu. Jag påstår inte att materialet är representativt i en klassisk positivistisk 

tradition, då urvalsprocesserna inte uppnår dess kriterier (Bryman, 2018). Istället kan man förstå 

materialet som en illustration av en av många verkligheter inom skolkontexten, som kan bidra till att 

bredda kunskapsbasen om skolkontexten i relation till sex och relationer i stort, och ämnet porr 

specifikt. 

 

Etisk reflektion 
Att arbeta i skolan och med att söka, producera och delta i kunskapande innefattar även etiska 

aspekter, och god forskningssed är starkt sammanlänkat med god forskningskvalitet (Gustafsson et al., 

2005; Vetenskapsrådet, 2017). I grund och botten handlar det om att vara ärlig i samtliga delar av 

studiens arbete. Gustafsson et al. (2005) utgår ifrån ärlighet, öppenhet, ordningsamhet, hänsynsfullhet 

och oväld i beskrivningen av vad som utgör god forskningssed och dessa har jag burit med mig in i 

mitt arbete. Jag bär ansvar för denna studie, dess resultat och de människor som deltagit i den 

(Vetenskapsrådet, 2017). Därför kommer jag nu kort diskutera etik i relation till mitt arbete.  

När man genomför en studie bör man se över eventuella risker och skador eftersom forskning ska 

orsaka minimal skada, lidande och konsekvenser för de som deltar i studien (Vetenskapsrådet, 2017). 

Samtliga deltagande i denna studie har gett informerat samtycke i enlighet med Vetenskapsrådet 

(2017). Detta innebär att jag har varit tydlig med mitt syfte och mål med mitt deltagande i elevernas 

lektionstimmar och med de elever som jag har intervjuat (bilaga 2 & 3). Samtliga deltagande i studien 

fick ett samtyckesbrev som beskrev studiens syfte och gott om tid att granska brevet. Lektionen innan 

min lektion var jag även närvarande i elevernas digitala klassrum ifall någon ville ställa frågor om mitt 

arbete. Eleverna i klassen som ville delta i min studie fick ge sitt samtycke till att delta i studien senast 

en vecka innan lektionstillfället. På så vis kunde jag organisera grupper och inspelningsmaterial så att 

endast de som samtyckt blev inspelade under lektionens gång. Grupperna, som eleverna skulle 
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diskutera i, formade jag utifrån samma princip. Samtliga deltagande fick, vid flera tillfällen, 

information om att de när som helst kunde välja att avbryta deltagandet utan några redovisade 

anledningar. De som valde att delta i intervju gav sitt samtycke muntligt innan jag började 

inspelningen.  

En studie bör vara av någon form av nytta, därför finns det vad Vetenskapsrådet (2017) kallar för 

nyttokrav: vilka resultat kan arbetet generera och vilken påverkan har det på de som deltagit i studien 

(Vetenskapsrådet 2017). Detta bör inte förstås som rent utilitaristiskt, som att jag kan göra vilken 

skada som helst så länge konsekvenserna av det är övervägande goda för samhället. Det handlar om att 

göra faktiska etiska överväganden för att se till att kvaliteten i mitt arbete är god och att jag har agerat 

med goda intentioner och handlingar emot de elever och läraren som möjliggjort detta arbete. 

Eftersom praktiknära forskning i relation till ämnet porr är begränsad anser jag att arbetets resultat kan 

bidra till både forskningsfältet och lärarprofessionen för att ge en situerad och kontextuell bild, och 

därmed är av nytta.   

Situationen i skolan överlag är fylld med maktasymmetri och hierarkiska uppbyggnader, och 

forskning likaså (Kvale & Brinkman, 2014). För att jämna ut maktasymmetrin tänkte jag aktivt på att 

ge utrymmen för eleverna under lektionen, samt att de som intervjuades fick välja sina egna fingerade 

namn. I och med att jag inte är elevernas egna lärare hamnar inte jag i en maktposition över dem i 

hänsyn till betygssättning och bedömning. Samtidigt, eftersom jag fick hålla i ett eget lektionspass, 

finns det mycket utrymme att vända en kritisk blick mot min egen praktik, vilket kanske är mer etisk 

hållbart än när en forskare samarbetar och analyserar en annan lärares praktik. Jag är självklart också 

en sårbar människa, men när jag vänder den kritiska blicken inåt är det inte samma sak som att skriva 

ned någon annans arbete.   

Att se och tolka inbegriper makt. Makt att göra våld genom de visualiseringsprocesser (tolkningar) 

som subjektet för forskningen gör. Därför är det av enorm vikt, epistemologisk och etiskt, att det ska 

vara transparent så att jag tar ansvar och hålls ansvarig för kunskapsproduktionen (Haraway, 1988). 

Samtidigt som jag är ansvarig och ska hållas ansvarig betyder detta inte att jag ser de som varit aktörer 

i min uppsatsprocess som passiva objekt. I enlighet med Haraway ser jag inte omvärlden som statisk. 

De som deltagit i min uppsats är inte en bakgrund som jag utövar meningsskapande på, utan jag ser 

allt som deltagit i denna kunskapsproduktion som egna aktörer som även är delaktiga i vad denna 

uppsats kan skapa. Samtidigt är det jag, som skrivande och beskrivande person, som bör och ska hållas 

till svars för de slutsatser och analysvinklar som min kreativitet och analytiska förmåga för in i ljuset. 

Jag förhållit mig öppen för vad mötet med allt material skulle kunna innebära, metodologi i tillblivelse 

som Gunnarson & Bodén (2021) beskriver det, eller Haraway: ”Feminist objectivity makes room for 

surprises and ironies at the heart of all knowledge production; we are not in charge of the world.” 

(Haraway, 1988, s. 594). Denna process har bidragit till överraskningar och ironi på alla möjliga sätt. 

Jag ser mig själv och detta arbete som en viktig lokal kunskapsbild som har möjlighet att bidra till 

andras kreativa och kritiska tänkande. 

De elever som jag intervjuade fick välja sina egna namn, men det fick inte eleverna som endast 

deltog i studiens lektion. Gällande de namn som eleverna har fått i mitt arbete ville jag inte lägga 

fokus på enskilda individers sexualitet, ursprung, socioekonomiska bakgrund, kroppsfunktion, med 

mera. Därför har namnvalen i mitt arbete inte speglat elevernas egna namn utan jag har försökt arbeta 

fram liknande namn på samtliga elever. Jag har en ödmjukhet och förståelse för att förtryck och 

normerande processer är intersektionellt sammankopplade och att olika positioner konstituerar 

varandra (de los Reyes et al., 2007). Samtidigt har jag inte samlat in fullständig information för att 

kunna göra eleverna rättvisa genom att synliggöra, problematisera och nyansera hur exempelvis 

rasifieringsprocesser i klassrummet begränsar eller möjliggör subjektspositioner i relation till porr.  

Likt Spišák (2020) ser jag det som ett viktigt ansvar att utgå ifrån ungas perspektiv och erfarenheter 

för att granska komplexa frågor i skolkontexten, speciellt då det är ungas verklighet och liv som det 

rör sig om. Som Kumshiro (2001) belyser kommer en läsning av en text arbeta på motsägelsefulla och 

komplexa sätt. Genom att belysa vissa personers röster kommer andra blir fördolda och begränsade. 

Jag bär en viss oro i valet av att belysa just de aspekter av lektionen om porr som jag belyser, då jag 

självklart är medveten om att det seendet också reproducerar en viss bild av sexualitet och 
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subjektsskap i stort och vad som blir möjligt i relation till porr specifikt. Att det är just dessa som 

kommer till uttryck är något jag, som situerad läsare utifrån min frågeställning, skapar i mötet med 

materialet och väljer att ta upp just för att jag tycker att det är värdefullt utifrån ett ämnesdidaktiskt 

perspektiv. Om någon annan hade analyserat mina transkriberingar hade de kanske belyst andra saker, 

utifrån andra frågeställningar. Min förhoppning är att detta kan bidra till att fler vågar testa och se vad 

som kan hända under deras lektioner om porr och undersöka vad som materialiseras där och då.  

 

 

     

Analys  

I min analys kommer jag presentera de subjektspositioner som diskursanalysen har visat vara möjliga 

under lektionen jag höll om porr samt utifrån de intervjuerna jag hade med tre elever några veckor 

efter lektionen. Under varje rubrik följer ett eller flera excerpt som exemplifierar och utgör grunden 

för min analys av subjektspositionerna. Först kommer en kort redogörelse för hur eleverna 

konstruerade en ”naturlig” sexualitet, vilket utgör grunden för subjektspositioner som blev möjliga. 

Efter detta illustrerar jag hur heterosexualitet och heterosexuella subjektspositioner möjliggjordes i 

mitt material. Därefter belyser jag motstridiga manlighetssubjektspositioner och underordnade 

kvinnliga subjektspositioner. Sedan tar jag upp hur ansvar och ansvarstagande fanns närvarande som 

eftersträvansvärt för sexuella subjektspositioner, och hur ’de Andra’ subjektspositionerna 

konstruerades genom osynliggörande processer. Avslutningsvis lyfter jag motdiskurser med affektiva 

ingångar till porrtittande.  

 

”Naturlig” sexualitet 
Eleverna reflekterade kritiskt och mångfacetterat genom att beskriva att porr saknar mycket av det som 

finns i verkligheten, såsom lust, kärlek, ömsesidighet, med mera. I klassrummet fanns det därför en 

gränsdragning mellan det verkliga livets sex och sexualitet, och det som porträtteras i porr. Flera 

gånger användes ordet ”naturligt” för att beskriva skillnaden mellan porr och verklighet. Detta bidrar 

även till att skapa en bild av att verkligt sex är något annat än det som finns i porr, åtminstone att det 

som syns i porr inte är eftersträvansvärt. Det eftersträvansvärda är istället ”naturligt” och verkligt sex, 

men vad det innebär i praktiken förklarar ingen. Beskrivningarna av porr blir därför samskapande av 

vad som är eftersträvansvärt och begripligt i en ”naturlig” sexualitet och därmed även vad som kan 

tolkas som en naturlig sexuell subjektsposition. Att agera utifrån det som finns i porr blir därför 

omöjligt och begränsat. 

 

Heterosexuella subjektspositioner 
En tydlig genomlysande subjektsposition i mitt material är det heterosexuella. Att många relaterar till 

heterosexualitet när det rör sex och relationer är inte konstigt, det är inte vad jag vill belysa här. 

Snarare är det av vikt att belysa när heterosexualitet blir en obligatorisk subjektsposition som 

utgångspunkt i skolans sfär, som har som uppdrag att vara en inkluderande och stärkande plats för alla 

elever. Skolan ska inte enbart stärka heterosexuella elever i sin sexualitet, utan alla har rätt att lära sig 
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om lustfyllt, samtyckt och ömsesidigt sex. Väldigt ofta har eleverna och jag ett inkluderande språk 

genom att använda begrepp som ”partner” eller ”den personen” i relation till sexuella kontakter. 

Samtidigt skiner heterosexuella subjektspositioner igenom i det okönade språket. Exempelvis så är det 

första som eleverna associerar till ”samlag”, när jag frågade vad eleverna tänker på när de hör ordet 

porr. Därpå sade en annan elev ”Sex, det är samma”. Detta gör att sex och samlag blir samma sak, 

trots att det finns fler sätt att beskriva sexpraktiker än enbart samlag som oftast associeras till 

penetrerande vaginalt sex mellan en person som bär penis och en som bär vagina. På så vis blir 

heterosexuella praktiker den antagna utgångspunkten för ordet ”sex” under lektionen. I ett försök till 

att vara inkluderande lyfte jag att ”… det är själva förspel och hångel och sådant som leder till, alltså 

det som också ingår i sex, men det som leder till samlaget [ohörbart]. Det tas inte upp.”. Genom att 

slänga in att förspel och hångel också ingår i sex, lyckades jag dock inte skapa ett breddat sexbegrepp 

utan gör en gränsdragning där förspel och hångel leder till själva samlaget. Det är inte vad som kan 

utgöra hela sexet. Samlaget blir därför igen det eftersträvansvärda sexet. I samtalen blev det även 

tydligt att de sexuella subjektspositioner som samtalen handlade om var heterosexuella: 

 

Noah: Ja, vi sa ju typ liksom att använda kondom och tjejen ska använda p-piller och man ska inte heller, 
alltså, man ska innan man har samlag ska snacka med partner om vad den är bekväm med att göra och inte. 
Det är mycket det man ser på pornografi, lite hard core. Ja…  

 

Eller vid ett annat tillfälle: 

 

Amin: Ja, men om man är beredd på att ha samlag borde man faktiskt ha skydd. Tjejen har ju liksom en 

väska, kan ni inte ha en kondom där med? Och killen kan ha det i plånboken. 

Nora: Ja men tänk om personen inte kan förstå det? 

Amin: Förstå? Vad menar du där? 

Nora: Det [ohörbart] alltså om jag, alltså inte jag utan men [ohörbart] vi säger att jag kollar på porr och sen 

ja, okej det enda jag vet är att killen behöver ha så här kondom, men jag vet inget annat. Så till exempel… 

kanske vi alltså jag tänker kanske ”ja det behövs inte kondom” för jag vet inte om de andra riskerna. 

 

 

Även i denna diskussion om preventivmedel framträder de heterosexuella subjektspositioner som blir 

möjliga i klassrummet. Tjejen som ska använda p-piller och killen som ska använda kondom. I och 

med att p-piller är med som preventivmedel handlar sexpraktikerna om det som kan resultera i en 

oönskad graviditet, det vill säga vaginalt omslutande sex. Genom Amin och Noras samtal är 

sexpraktikerna inte lika tydliga i och med att alla bör ha kondomer med sig. Det som dock är tydligt är 

heterosexualitet, eftersom subjektspositionerna tjejen och killen sexuellt åtrår varandra och har platser 

där de kan bära med sig kondomer. Tjejen ska ha väska och killen plånbok. Vid ett annat tillfälle 

nämnde jag några olika typer av porr, i syfte att inkludera och bredda porrbegreppet: 

 

Linnéa: Absolut, sen det där får mig att tänka på olika typer av porr. Det finns ju också de som gör icke-
mainstream porr, för vanligtvis när man pratar om så pratar man om mainstream. Alltså det som man hittar 
när man går in på de stora tube-kanalerna, de som de flesta stora porrskådisarna jobbar inom. Där det oftast 
är heterosexuella par, som [ohörbart] och att det är vissa speciella sexpraktiker som de gör, vissa typer av 
sex som de gör. Men sedan finns det ju andra typer av porr; HBTQ, lite mer queerporr. Icke-mainstreamporr, 
feministisk porr, vissa som kallar sig för indieporr. Tycker ni att det spelar roll?  

 

Å ena sidan finns det en möjlighet att denna typ av samtal breddar porrbegreppet genom att synliggöra 

typer av porr som inte ingår i mainstreambegreppet. Å andra sidan blir mainstreamporr talad om som 

en sak, porrEN som jag kommer att kalla det, och de andra typerna blir annorlunda porr, en 

minoritetsbenämning, något annorlunda och avvikande. En av de stora webbsidorna för porrklipp och 

filmer är Pornhub. Varje år publicerar de statistik över vilka filmer som fått flest klicks, hur länge 
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människor i snitt har varit inne och tittat, vilka kategorier som är mest populära med mera (Pornhub, 

2019). Statistiken från år 2019 visar att ”lesbian” är det tredje mest sökta ordet bland svenskar på 

Pornhub, efter ”Swedish” och ”MILF”1 (Pornhub, 2019). Huruvida detta rör sig om att fetischera 

annorlundaskap, vilket vissa unga HBTQ-personer gett uttryck för, eller om det faktiskt handlar om att 

lesbisk sexpraktik är ett utbrett intresse bland porrtittare kan jag inte dra några slutsatser om (Dawson 

et al., 2020). Men vad jag kan dra slutsatser om är mitt material reproducerar porrEN som en sak. Det 

finns ett underliggande antagande om att vi alla är med på vad vi pratar om, och det som vi pratar om 

är heterosexualitet.   

 

Motstridiga manlighetssubjektspositioner & 

underordnade kvinnliga subjektspositioner 
Trots att många subjekt i mitt material är okönade genom begrepp som ”människan”, ”personen”, 

”partnern”, och vidare så gjordes könade subjektspositioner vid olika tillfällen. Detta skapade 

subjektspositioner som ”manliga” eller ”kvinnliga”. En viss typ av manlighet framträder specifikt i en 

grupp när de ska diskutera porr som sexualundervisning och olika scenarier som kan vara kopplade till 

porr. Här följer ett ganska skämtsamt excerpt mellan Mehdi och Noah: 

 
Noah: Jag håller med om det här med att båda ska liksom tycka lite… (skrattar) 
(Mehdi skrattar) 
Noah: Okej, men jag har kommit fram till några väldigt viktiga punkter. Att själva sexet, om den bara 
[ohörbart] från porr, då är det lite onaturligt när den väl har sex för första gången då är det lite onaturlig. 
Porr är ju framställt för att tittaren ska njuta. Så man vet inte vad tjejen vill. Den där gången när du sa att du 
ska piska henne, att du ska ta fram dina handbojor. Jag sa till dig att du inte bara kan gå på det du har sett 
på porr alltså. 
Mehdi: Men det funkade bror! Eller hon överlevde inte efter, men [ohörbart] i stunden det gick.  
Noah: Alltså jag tycker helt ärligt att det ska vara lite, mannen ska dominera lite 
Mehdi: Lite? 
Noah: Alltså… 
Mehdi: Jag ska göra min grej, så får hon tycka det hon tycker 
Noah: Liksom, kvinnan, det känns som att hon inte ska ha någon talan. Men ja, det är också lite det här med 
våld i porr. 
(skratt från Noah och Mehdi) 
Noah: Våld är inte, inte våld våld utan lite spanking [ohörbart]. Vad tycker ni tjejer? 

 

Tyvärr hackade det så pass mycket i min inspelning så jag hörde inte tjejernas svar i gruppen. Noah 

lyfter att porr är framställt för att tittaren ska njuta, och då vet man inte vad tjejen vill. Underförstått 

blir alltså subjektspositionen ”tittaren” och ”njutaren” en manlig sådan. Genom att porr är framställt 

för att tittaren ska njuta, som är man, kommer porren inte hjälpa tittaren (läs: mannen) att få förståelse 

för tjejers njutning. Det finns alltså handlingsmöjligheter som ”tjejen” kan vilja göra, men den är 

underordnad den manliga subjektspositionen som redan etablerats som ”njutaren”. Ännu en gång lyser 

heterosexualiteten igenom som en självklar utgångspunkt. I en skämtsam ton pratar Noah och Mehdi 

vidare om sexuella erfarenheter och Noah lyfter uppmanande att inte utgå ifrån porr, såsom piskande 

och handbojor. Å andra sidan finns det en utmanande manlighet i och med att Noah lyfter explicit att 

det inte går att gå på det man sett i porr. Inom manliga subjektspositioner är det att vara manlig genom 

att ta avstånd från porr, eftersom det inte är naturligt och eftersträvansvärt sex. Som svar läser jag 

”Men det funkade bror! Eller hon överlevde inte efter, men [ohörbart] i stunden det gick.”. Sexet som, 

är det som man sett i porr, är alltså något som tjejer kan eller inte kan överleva, något som utövas på 

                                                      
1 MILF är en förkortning på Mother I’d Like to Fuck. I dess snävaste bemärkelse anspelar ordet på en 

kompis mamma som man vill ha sex med, men en bredare bemärkelse är en sexuellt attraktiv äldre 

kvinna.  
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tjejer. Detta bekräftar Noah genom att säga att ”Alltså jag tycker helt ärligt att det ska vara lite, 

mannen ska dominera lite.”. Även om tonen är skämtsam och att de säger att ”kvinnan” inte ska ha 

någon talan, så finns det uttryck för en manlig subjektsposition som ändå ska dominera och njuta i 

sexuella samspel. Detta är en typ av manlighet som skapas i samtalen. Excerpten visar också att finns 

det en motstridighet att visa en sexuell dominans eftersom den manliga dominansen som visas i porr 

inte är eftersträvansvärd.  

Excerpten visar inte endast hur vissa subjektspositioner möjliggörs inom en manlighetsdiskurs, utan 

även en slags gränsdragning mellan olika typer av våld. Noah lyfter att det finns våld i porr, samtidigt 

som det sker en gränsdragning mellan vad som är faktiskt våld och vad som är våld i porr (läs 

spankning). På så sätt blir våld i porr en del av accepterad manlighet, eller åtminstone närmare en 

accepterad manlig sexualitet. Men att faktiskt vara våldsam, eller delta i det som är faktiskt våld är inte 

eftersträvansvärt.  

I relation till denna beskrivna subjektsposition går det även att analysera det ett steg längre, 

nämligen i relation till eller i bakgrund mot att det sex som görs i porr inte är eftersträvansvärt. På så 

sätt blir manlighet till på flera performativa nivåer. Å ena sidan blir en typ av manlighet 

(re)producerad i Mehdi och Noahs samtal, där manlig dominans och njutning är fokus på sexuella 

handlingar som likställs med det sex som sker i porr. Å andra sidan förkastas sex i porr i mitt material 

som något overkligt och onaturligt och därmed inte eftersträvansvärt. På så sätt blir den manlighet som 

porträtteras i porr inte eftersträvansvärd och även då, i förlängningen, subjektspositionen som den 

manligheten utgör. Här kan vi förstå det som diskurser som skapar diskontinuerligt manligt subjekt. 

Att göras till manlig och vara en begriplig man blir därför till motstridiga saker. I en annan 

gruppdiskussion sker explicit förhandlande om just manlighetsnormer och förväntningar på tjejer 

respektive killars sexualitet i relation till porr. Sam ställer frågan om det är någon skillnad mellan om 

det är en tjej eller en kille som tittar på porr. 

 

Sam: Ja… Är det någon skillnad om det är en tjej eller kille då? 
Sara: Ja. 
Sam: Hurså? 
Sara: Du kan inte säga nej. 
Sam: Men, förklara varför tycker du så? 
Sara: Jag tror att det är mer, alltså folk tror att det är mer vanligare att killar kollar på det än tjejer och att 
det är mer normaliserat att killar gör det än hos tjejer. 
Sam: Ja. 
Lucas: Det håller jag med om. 
Sam: Ja även [blir kort avbruten]. Nej men jag fattar vad du menar, det är lite mer tabu för tjejer. 
Lucas: Men jag ser inte direkt någon riktig skillnad i att någon tjej eller någon kille skulle kolla på det. Det 
spelar liksom ingen roll. 
Sam: Nej, det ska ju inte spela någon roll. 
Sara: Nej, det ska [betoning på ordet ska] inte spela någon roll, men… 
Sam: Det gör ju det ändå på grund av normer och tabun 
Sara: Ja exakt. 
Lucas: Mm 

 

Detta illustrerar hur manliga subjektspositioner kan vara motstridiga och handlingsutrymmen kan 

möjliggöras och begränsas på flera nivåer. Dels i diskussionen mellan Mehdi och Noah, 

framställningen om sex i porr som icke-eftersträvansvärt, men även dels i detta excerpt ovan. Sara, 

genom sitt tidiga ”du kan inte säga nej”, indikerar att detta är så pass självklart att det inte går att säga 

nej till att det finns en skillnad. Eleverna beskriver att det finns en skillnad när killar respektive tjejer 

tittar på porr, men att eleverna önskar att det inte var så. Grundat i detta excerpt läser jag porrtittande 

som något positivt, eftersom det framställs som något som killar har tillgång till genom normer om 

manlig sexualitet. Kvinnliga subjektspositioner däremot, har inte tillgång till att titta på porr, utan 

måste manövrera eventuella tabun för att få liknande handlingsmöjligheter som manlig sexualitet. 

Genom detta blir manlig sexualitet överordnad kvinnlig sexualitet och därmed det eftersträvansvärda. 
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Jag läser dock eleverna som att de efterfrågar fler handlingsmöjligheter i relation sexualitet och porr 

genom sin betoning av ordet ”ska”. Det ska inte spela någon roll, men som det ser ut finns det 

möjligheter som killar har tillgång till som tjejer inte har.   

Manlighetsdiskursen anser jag återkommer i senare gruppdiskussionstillfälle där Ossian och Josef 

pratar:  

Josef: Vad tycker du? Hur ska hon kunna prata om sina känslor? 
Ossian: Nej, alltså jag säger bara jag håller med Marcus hela vägen, walla (skrattar). Walla, helt ärligt, ey 
hon säger efter att han har kommit blir han avtänd. Det är ju så, man bli äcklad efter. Helt rätt, Marcus, 
walla, kör ditt race! 
Josef: Jag ska få min njutning, jag skiter i vad hon tycker. 
Ossian: Vänta jag får ett samtal 
(tystnad) 
Josef: Alva, vi tar någon annan att snacka om. 
Alva: Vänta 
(tystnad länge när eleverna stängt av sina mikrofoner) 
Ossian: Så jag är tillbaka, eh.  
Josef: Mm 
Ossian: De har gjort det jättesvårt [ohörbart] 
Josef: Vad var det att han sarra2 på henne?  
Ossian: Ja 
Josef: Ja, men då så. Säger nästa gång de träffas, yani, så man ”om vi ska ligga den här gången vill jag inte 
att du ska sarra på mig.” 
Ossian: Mannen det är bara att han siktar fel tror jag. Okej, hur kan man kommunicera ja- och nejsignaler 
under sex? Ee… ”nej nej” ”såhära” [säger nej med lätt, ljusare röst, varsamt]. Ja det funkar, sen när kan det 
vara bra tillfälle att prata om sex? Nästa gång man träffas, inte när man är ute. 
Josef: Varför inte? 
Ossian: Ska man snacka om det när man är ute eller? 
Josef: Ja 

 

Återigen etableras heterosexualitet i samtalet då njutning blir något som män har rätt till, överordnat 

tjejer. Att inta någon annan subjektsposition än heterosexuell omöjliggörs här. Marcus, från scenariot 

som elevgruppen har diskuterat, uppmanas att köra sitt race, som om han vore med i 

gruppdiskussionen. Ossian beskriver sin förståelse av scenariobeskrivningen som att Marcus blir 

äcklad efter att han har kommit (vilket inte står i scenariobeskrivningen). Detta skapar även en viss 

beskrivning av manlig sexualitet. Efter att en man har kommit så känner han sig äcklad vilket gör att 

han blir avtänd på eventuella andra människor som finns närvarande. Eftersom heterosexualitet är 

utgångspunkten blir de eventuella som finns närvarande tjejer eller kvinnor. Utifrån en kvinnlig 

subjektsposition finns det därför inte något handlingsutrymme att fortsätta med sexpraktiker efter en 

mans ejakulering, eller att ifrågasätta den manscentrerade njutningen. Ossians bekräftelse av Marcus 

manliga subjektsposition reproduceras som normalt och självklart. Efter att killar har kommit kan inte 

tjejer förvänta sig något annat av dem än att de kommer vara avtända. Sexualitet, njutning och sex blir 

manscentrerat, men även något som inte är positivt efter en ejakulering och orgasm. Efter ejakulering 

blir njutning och sex något äckligt. 

Excerptet visar även hur kvinnliga subjektspositioner skapas i samtalet. Vid en första anblick blir 

utgångspunkten av subjektspositionen ”hon” att ”han” ska skita i vad hon tycker. Återigen blir 

kvinnliga subjektspositioners möjligheter begränsade och underordnade manliga. Samtidigt talar både 

Josef och Ossian utifrån en tjejsubjektsposition. Uppgiftens scenario var skriven utifrån en tjejs 

position i relation till hennes kille. Genom att eleverna ger förslag på sätt som karaktären i scenariot 

kan kommunicera med sin kille skapar de även handlingsutrymmen för kvinnliga subjektspositioner. 

”Om vi ska ligga den här gången vill jag inte att du ska sarra på mig.”, säger Josef som förslag på vad 

scenariots huvudkaraktär kan säga. Likaså säger Ossian ”Okej, hur kan man kommunicera ja- och 

nejsignaler under sex? Ee… ”nej nej” ”såhära”…”, vilket han säger i en ljusare röst med en ganska 

varsam framtoning. Detta visar på att kvinnliga subjektspositioner är möjliga och har vissa 

                                                      
2 ”Sarra” är vardaglig slang för att ejakulera eller spruta sperma 
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handlingsutrymmen, såsom att berätta för sin partner att hon inte vill bli ejakulerad på och att kunna 

kommunicera under sex genom att lätt stöna ”nej”.  

Att ta till vara på de samtal som sker och inte förkasta dem på grund av den skämtsamma jargongen 

gör det möjligt att analysera samtalet djupare för att se vilka förhandlingar som faktiskt sker (Allen, 

2006). Samtidigt som eleverna skämtar och skrattar finns det fortfarande förhandlingar om sex och 

samtycke. Ja- och nejsignaler lyfter Ossian som något som faktiskt går att göra under sex genom ord 

eller stön. I slutet av stycket diskuterar Josef och Ossian när det är mest lämpligt för karaktärerna att 

prata om sex. Detta skulle kunna tolkas som att manlighetsdiskursen innefattar en viss acceptans av 

samtal om relationer. Att prata om en kvinnas njutning som något reellt och eftersträvansvärt blir 

skämtsamt men att diskutera när det är bäst att prata om hur man vill ha sex är okej. Likaså visar 

Lucas, Sam, och Sara (med flera) på att det finns viktiga aspekter i relation till porr och manlighet som 

de diskuterar explicit.  

 

Sexuella subjektspositioner som ansvarsfulla 
I relation till porr ger elevernas samtal uttryck för ansvarsfulla sexuella subjektspositioner. Eleverna 

tar upp ömsesidighet vid flera tillfällen som något som saknas i porr, och bör eftersträvas i 

verkligheten. Likaså lyfter eleverna flera gånger att kunskap om preventivmedel är en viktig del av 

ansvarstagande sexualitet. Att stå för sina åsikter och att veta vad man bidrar till genom porrtittande är 

ytterligare aspekter som eleverna explicit tar upp i samtal. Nedan följer Sams jämförelse med 

ekologisk mjölk: 

 

Sam: Man kanske vill veta vad man bidrar till för industri eller så? Man kanske bara kollar på de här stora 
hemsidorna. Då kanske man inte helt vet var de, pengarna går till? Vem tjänar pengarna av det här? Varför 
gör de det? Så precis som att det finns ekologisk mjölk och vanlig mjölk, kanske vissa vill ha det mer vänliga 
alternativet. Och kolla på något som man vet är bättre.  

 

I sin jämförelse lyfter Sam ekologisk mjölk i relation till icke-ekologisk mjölk och det valet som man 

gör som konsument i butiken. Att vara vänlig, och välja ekologisk mjölk, är att välja något som man 

vet är bättre. I relation till porr ger detta uttryck för att vara medveten om vad/vilka/vem som står 

bakom en porrproduktion och vad det kan få för konsekvenser. Subjektspositioner som ”porrtittare” 

kan inbegripa handlingsmöjligheter att vilja veta om man bidrar till något bättre eller sämre. Märk att 

Sam inte använder absoluta termer såsom ”veta vad som är bäst”, utan det handlar om en skala av att 

saker är bättre eller sämre. Detta ger uttryck för en nyanserad linje av meningsskapande, där 

handlingsmöjligheter inte kan förstås i absoluta termer. Sams reflektion ger uttryck för en önskan om 

sexuellt ansvarsfulla subjektspositioner.    

Ömsesidighet och samtycke är närvarande i nästan alla elevdiskussioner, det är något som är 

viktigt, enligt eleverna. Varken jag eller eleverna använde begreppet ”samtycke”, men i mina läsningar 

blir det tydligt att ordet ”ömsesidighet” ger uttryck för både samtycke och ömsesidighet. Jag tolkar det 

som en representation för alla typer av sexuellt umgänge där alla medverkande är överens om att det 

som sker är bra och det som de gör är frivilligt och njutningsbart. Subjektspositioner får därför 

handlingsmöjlighet att agera utifrån ömsesidighet och samtycke. En av de saker som eleverna beskrev 

att porr saknar var just ömsesidighet. Vid några tillfällen i mitt material uppstår en sammanlänkning 

mellan ömsesidighetsdiskussion och det som traditionellt kategoriserats som riskdiskurs inom sex- och 

samlevnad. Genom att eleverna sammanlänkar diskussioner om ömsesidighet med riskdiskursen 

implicerar detta att även ömsesidighet kan konstrueras som en typ av risk.  
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Noah: Ja, vi sa ju typ liksom att använda kondom och tjejen ska använda p-piller och man ska inte heller, 
alltså, man ska innan man har samlag ska snacka med partnern om vad den är bekväm med att göra och inte. 
Det är mycket det man ser på pornografi, lite hard core. Ja…  

 

I Noahs tal produceras subjektspositionerna som några som bör ta ansvar för, eller åtminstone tänka 

på, eventuella risker inom sexuella möten. Tätt därefter lyfter Noah att det är viktigt att prata med 

partnern innan samlag för att veta vad den är bekväm med att göra. Detta är ett av många exempel från 

lektionen som kan förstås som ett uttryck för samtycke. I relation till det samtycke som Noah 

beskriver att man bör ha med en eventuell partner ställer han sedan det som man ser i pornografin, 

vilket istället är ”hard core”. ”Hard core” blir därför till något som saknar samtycke, och snarare 

innebär risk. Detta excerpt visar hur ömsesidighet tangerar riskdiskursen.   

Relaterat till denna riskdiskurs som syns i mitt material vill jag även lyfta den typ av beskyddande 

subjektsposition som framträder i relation till porr och speciellt i intervjuerna efter lektionen. Det som 

sker i porr beskrivs vid några tillfällen som ”omöjligt att göra hemma”. Å ena sidan konstrueras 

praktiker i porr som något omöjligt som elever inte behöver oroa sig för. Om de ser något i porr som 

verkar komplicerat, svårt, farligt, kan de helt enkelt vara lugna i att det är omöjligt att göra hemma. Att 

en penis är hård i flera timmar, att det sprutar enormt mycket sperma eller att en tjej får en orgasm utan 

någon märkbar klitorisstimulans konstrueras därför som något omöjligt. Elever ska inte behöva oroa 

sig för det. Å andra sidan, om det inte talas om specifika praktiker eller händelser, riskerar uttrycket 

reproducera sex överlag som något omöjligt. Att då eventuellt se sex i porr och sedan vilja prova den 

typen av praktik blir då omöjligt att göra hemma, eller åtminstone något som inte bör eftersträvas att 

prova hemma. Sexuella subjektspositioner begränsas därmed utifrån en position av betryggande eller 

skyddande. Alex gör en reflektion av sex i porr i samtalet om hur lärare bör förhålla sig till att prata 

utifrån specifika sexpraktiker: 

Alex: ”… Det finns liksom massvis olika positioner och sådant inom porr, men det finns ju även de vanliga, 
om man säger så, som de flesta använder sig av hemma själva liksom. Och att man då säger att det enda som 
finns där är blablablabla som är helt omöjligt att göra hemma, att bara ta upp sådant är inte att vara objektiv. 
För då kan man även dra argumentet om man vänder på det att: ja det är jättebra att man kollar på porr för 
då kan man se de vanliga sexpositionerna så man vet lite hur man gör innan. Så då är det, ja om man ska ta 
upp det så måste man även ta upp det andra, inom utbildning då. 

 

Jag tycker att Alex lyfter en viktig nyans i relation till porr i detta excerpt. Å ena sidan är det som sker 

i porr omöjligt att göra hemma, men å andra sidan så går det att hitta de vanligaste sexställningarna i 

porr som de flesta ”använder sig av hemma”. Eftersom samtalen om porr reproducerar en ”naturlig” 

och begriplig sexualitet hamnar vi i en förvirrad och motstridig skärningspunkt där ingen sexualitet är 

begriplig eller ”naturlig”, för allting (och ingenting) går egentligen att hitta i porr. 

Subjektspositionerna blir därmed både möjliga och omöjliga på samma gång.   

Oavsett sexualitet visar detta dock hur eleverna ger uttryck för att (vilja) handla ansvarsfullt och 

ansvarstagande utifrån sexuella subjektspositioner. I relation till porrtittande visar Sams citat hur 

ansvarstagandet kan vara riktat mot de som skapar och ingår i produktion av porr. Noahs kommentar 

lyfter att ömsesidighet är viktigt och genomgående i mitt material finns samtycke närvarande som en 

del av ansvarsfulla sexuella subjektspositioner. Slutligen ger Alex uttryck för en beskyddande eller 

lugnande subjektsposition där ingen ska behöva känna oro inför något de ser i porr. 

Handlingsmöjligheter finns då att vara ansvarstagande för andras välmående. Detta tycker jag i första 

hand är en empatisk utgångspunkt, men det kan absolut även problematiseras då det ger uttryck för att 

unga bör vara skyddade från sådant som eventuellt kan väcka jobbiga känslor. Det kan, i sin tur, 

begränsa ungas handlingsmöjligheter om det enbart finns infantiliserade subjektspositioner möjliga 

inom ramen för skoldiskursen som behandlar ämnet porr.  
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’de Andra’ subjektspositionerna 
Genom konstruktionen av heterosexualitet som utgångspunkt, samt hur manlighet och kvinnlighet görs 

i samtalen och diskussionerna, osynliggörs andra subjektspositioner. Vid många tillfällen användes 

okönat språk i samtal, men i en del fall när elever pratade om scenarier som varit formulerade för att 

inte väcka specifika associationer i hänseende till kön eller sexualitet skapades heterosexualitet och 

kön i samtalen ändå. Likaså var det två kön som eleverna talade om och utifrån, vilket därför 

osynliggjorde andra typer av subjektspositioner. Även vid tillfällen då jag explicit använde begrepp 

som ”hen” eller i samtal om ett scenario om Eric och hans partner som benämns som ”hen”, fortsatte 

inte diskussionen med samma icke-binära språkbruk.  

I ett försök att göra begreppet porr bredare frågade jag även eleverna ”Om ni tänker olika typer av 

porr, vad associerar ni då?”. Frågan utgår ifrån att det finns olika typer av porr, både när det gäller 

genrer inom videoklipp, men även i form av medier (skrivet, video, stillbild, och vidare). Genom att en 

elev svarar ”Mera olika fetisch” justeras samtalet till något annat. Detta reproducerar bilden av att det 

finns en ”vanlig” porr, porrEN. I relation till porrEN finns då det som är ”ovanligt” och annorlunda, 

som istället blir likställt med fetisch. Genom att prata om porr på detta sätt formas all sexualitet som 

inte är heterosexuell som avvikande eller mindre eftersträvansvärd, något som subjektspositionen 

”fetischisten” gillar och praktiserar. Detta reproducerar idéer om att det finns den vanliga och ’den 

Andre’. Amin och Mehir visar dock på ett exempel när detta inte hände: 

 

Amin: Det jag tror är att när den väl har samlag det kommer vara lite onaturligt. Den är v an vid hur det ska 
se ut på pornografin, så den är inte van vid hur det går till. Den vet inte att det är lite mer naturligt än vad 
det framstår 
Mehir: Och grejen är att han vet inte hur hans partner vill ha det, så det som… Det innebär inte att hans 
partner kommer älska det. Det kanske är något smärtsamt. 

 

Amins användning av ordet ”den” för att prata om personen skapar ett okönad språkbruk. Likaså 

använder Mehir ordet ”partner” vilket därmed inte skapar någon viss sexualitet. 

 

Motdiskurs – affektiva ingångar till porrtittande 
Ett moment ganska tidigt under lektionen var att eleverna fick svara anonymt på frågan varför de tror 

att människor tittar på porr. Svaren skrev eleverna anonymt i det digitala verktyget Mentimeter (se 

bilaga 4 för exempel på hur det kan se ut i verktyget). Även detta ger en ingång till att förstå hur 

elevgruppen skapade och beskrev porr som handling under lektionen. Till skillnad från 

helklassdiskussionerna och den mer negativa och kritiska beskrivningen av porr skapar 

klassrumshändelsen en slags motdiskurs:  

 

Linnéa: Jag låter er skriva lite innan jag presenterar. Okej, nu har det dykt upp saker här. Vi har skönt, 
nyfiken, kåt, nöje, roligt, avslappning, vänner, nyfiken, lära sig, sexigt, sugen, ensamhet, beroende. Någon 
har skrivit pepperoni nipples. Lonley as fuck, donkey har någon skrivit. Kår har någon skrivit, kanske var 
kåt? Justin Bieber har någon skrivit.  Onani har någon skrivit nu, experimentera, lärdom, netflixabonemanget 
gick, onödigt att slösa på barn, katapult. Vilka har jag missat att läsa upp nu? Nu är det 18 som har svarat, 
19. Pacha sönder, tsunami.  
(tystnad)  
Linnéa: Labbrapport. Ja, som ni ser, det är ju många olika anledningar som människor har för att titta. Virgin 
check, har någon skrivit, 2 millimeter defeater. [tystnad] Ja, om man skulle försöka kategorisera de här då 
så skulle man kunna säga att det är lite olika håll det dras åt. Det finns på något sätt, det här som går i att det 
är skönt, trevligt, kul, avslappnande, roligt. Det kan också ses som att man är sugen, man är kåt, man är 
nyfiken. Men det kan också vara någonting av att man vill lära sig, att det är lärdomar man kan dra från 
porren eller att man vill experimentera kan det också ligga till grund. Det verkar också finnas lite mer åt de 
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andra hållen att det kan handla om ett beroende om att man kan vara ensam. Att det är någon slags, ja, 
netflixabonemanget gick, det finns inget annat att göra. Det här med labbrapporten kanske är att man är 
stressad, för att man är stressad när labbrapporten ska in och då vill man få avslappning eller någonting.  

 

Eleverna kunde hitta många olika anledningar till varför människor tittar på porr och bilden med ord 

skapade en slags alternativ ingång till det digitala klassrummets skapande av porr och porrtittande. I 

ordmolnet som skapades blev orden större när fler skriver in samma ord, och ord som nöje, kåt, 

beroende, labbrapport, roligt, njutning, lära sig och ensamhet var lite större ord i bilden. Det betyder 

att fler elever hade skrivit just dessa ord. Nöje var centrerat och störst av alla begrepp, vilket innebär 

att porrtittande i huvudsak framställdes som något positivt där och då. Nära låg även andra positivt 

laddade begrepp såsom roligt, njutning och kåt, som även dessa bidrar till en förståelse av porrtittande 

som en positiv upplevelse. Å andra sidan fanns även beroende och ensamhet som var ganska stora ord, 

vilket ger en mer negativ konnotation till porrtittandet: som något som görs på grund av avsaknad av 

relationer eller på grund av ett beroende.  

 

Sara, Sam och Lucas hann även diskutera ett skrivet scenario om den påhittade karaktären Max som 

hade börjat kolla på en del porrklipp där killar har sex med killar. Dels exemplifierar detta excerpt på 

möjliga subjektspositioner som inte konstrueras utifrån heterosexualitet. Vad jag dock tycker är mest 

intressant är hur elevernas samtal även exemplifierar andra handlingsmöjligheter än de som funnits 

tillgängliga i samtal tidigare. Eleverna diskuterar utifrån frågan ”Vad tror ni att han [Max] tycker och 

tänker?”, vilket kräver (likt Josef och Ossian) att eleverna träder in i en subjektsposition möjliggjord 

genom scenariot. 

 

Sam: Så, vem… Vad tror ni att han tycker och tänker? [ohörbart] 
Sara: Frustrerad. 
Sam: Ja. 
Lucas: Vet inte riktigt vad han ska tänka… 
Sara: Ja… 
Lucas: Jag tror att han kanske kan vara bi? Eller gay? 
Sara: Ja säkert. 
Sam: Ja, men, han verkar ju vara lite nyfiken i alla fall. Det kanske är värt att… se hur det går?  
Lucas: Mm... 
Sara: Mm… Hur ska han söka information? Ja det är ju som vanligt de här UMO och sådant. 
Sam: Ja. 
Lucas: Precis som du sade förut Sam 
Sam: Där finns det massor av hjälp för att hitta sin identitet till exempel, grupper och allt möjligt man kan 
tänka sig. 

 

Samtalet går i en långsam, trevande takt, om jag jämför med excerpten om normer gällande manligt 

och kvinnligt porrtittande (se Motstridiga manlighetssubjektspositioner och underordnade kvinnliga 

subjektspositioner). Detta excerpt ger uttryck för en potentiellt positiv, affektiv ingång till porrtittande 

och vilka handlingsmöjligheter som finns – en slags motdiskurs. I samtalet bekräftar eleverna varandra 

instämmande i att Max potentiellt kan vara frustrerad, bi, gay, och nyfiken. Sam säger ”Det kanske är 

värt att… se hur det går?” vilket öppnar upp handlingsmöjligheter för subjektspositioner inom den 

diskursiva ramen för vad det innebär att vara frustrerad, bi, gay och nyfiken. Att börja titta på 

porrklipp konstrueras som potentiellt positivt med hänsyn till vilka handlingsmöjligheter som blir 

möjliga. Att titta på porr, utifrån Max subjektsposition, möjliggör att undersöka sexualitet och söka 

mer information.  

Genomgående skedde det talade samtalet om porr utifrån en kritisk ingång och negativa 

konnotationer. Vid flera tillfällen under samtalen skapade eleverna distans till porr och porrtittande 

genom hur de pratade. Genom exempelvis användning av ”man”, som en generell subjektsposition i 

samhället istället för ”jag” eller ”vi” när det talas om porrtittande, skapar eleverna denna typ av 

avstånd eller gränsdragningar. Gränsdragningen upprätthålls mellan de subjektspositioner som tittar på 

porr och gillar porr och de subjektspositioner som blev möjliga i det digitala klassrummet. Något som 
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Alex, Wilma och Kristina gav uttryck för i intervjuerna efter lektionen var att det även fanns olika 

subjektspositioner som eleverna kunde tala utifrån under lektionen. De beskrev att vissa i klassen var 

skämtsamma eller oseriösa, och att det var ett uttryck för att tycka att ämnet var jobbigt eller något att 

skämmas över. Likaså beskrev de att vissa inte vågade prata på grund av att ämnet var jobbigt eller 

skamligt. Hur de själva positionerade sig var utifrån en slags position som kunde prata om allt utan att 

skämmas, eller som Alex beskrev: ”inte-så-tabuig av mig”. Detta visar även ett sätt att upprätthålla 

gränsdragningen mellan porr och sig själv, genom att skapa subjektspositioner som möjliggör att prata 

om allt, skämta om allt, eller att inte prata alls.  

Å andra sidan existerar samtidigt det ordmoln som skapades med hjälp av Mentimeter, vilket visar 

affektiva beskrivningar av porr som handling, en slags motdiskurs från resterande samtal i helklass 

och gruppdiskussioner. Denna klassrumshändelse visar en mångfacetterad bild av porrtittande som går 

att använda som avstamp för ämnesdidaktiska reflektioner. Detta visar även att andra didaktiska 

verktyg, än enbart verbala, kan ge utrymme för andra reflektioner och sidor av komplexa ämnen såsom 

porr och bidrar till vad som blir möjligt under lektioner. 

 

 

Avslutande summering 
I min analys har jag utgått från frågorna vad talas det om, hur talas det om det och vilka 

subjektspositioner möjliggörs? Jag har belyst hur lektionen om porr möjliggjorde för vissa 

subjektspositioner genom språk och handling. Jag har visat att eleverna genomgående distanserade sig 

från porrtittande i sitt språk och tydligt skiljde på verklighetens sexualitet och det som iscensätts i porr. 

Analysen illustrerade hur idéer om manligt och kvinnligt möjliggjorde subjektspositioner som rör sig 

inom ramen för just heterosexualitet men begränsar andra handlingar. Subjektspositioner utanför 

heterosexualitet var ytterst få och icke-binära subjektspositioner omöjliggjordes genom att etablera 

kön som man och kvinna i samtal, förutom vid enstaka tillfällen. Analysen visade hur motstridiga 

manliga subjektspositioner konstruerades under lektionen där viss typ av manlighet blev acceptabel i 

samtal samtidigt som den i förlängningen inte var det då den speglade det som finns i porr, vilket inte 

är eftersträvansvärt. Min analys visade att även om porr var huvudämne så berörde diskussionerna och 

samtal mycket mer än enbart det. Relationer, ställningstaganden, normer, samtycke och ömsesidighet 

var ämnen som var med i elevernas konstruktion av sexuella subjektspositioner som handlar 

ansvarsfullt och ansvarstagande. Genom språk och handling möjliggjordes även motdiskurser som 

visade på affektiva ingångar till ämnet porr generellt och porrtittande specifikt.   

 

 

Diskussion 

En regndroppe skapas med hjälp av kondensationskärnor. De etablerar kontaktytor som vatten kan 

kondensera på. Tack vare vattenmolekylernas säregna kemiska egenskaper kan vattnet, med hjälp av 

ytspänning, transformeras till regndroppar och falla ned mot marken (Marshak, 2015). Likt en 

kondensationskärna vill jag använda min diskursanalys för att utveckla ämnesdidaktiska tankar och 

frågor som uppstår i mig. Ytorna hittar jag i min diskursanalys och tack vare ämnesdidaktikens 

säregna egenskaper av att ställa frågorna ”vad?”, ”hur?”, ”när?” och ”varför?” kan jag, likt en 

regndroppe, falla ned i något betydelsefullt för mig som blivande lärare specifikt och för andra lärare 

generellt, samt till forskningsfältet. Syftet med detta arbete var att undersöka vad som sker under en 

lektion som handlar om porr. Idag är det skolans uppdrag att ge elever möjlighet att kritiskt granska 
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hur sexualitet och relationer iscensätts i exempelvis pornografi (Skolverket, 2021). Likaså är det 

skolans uppdrag att stärka elever i både sig själva och sin förmåga att kunna göra medvetna val som 

rör deras sexuella hälsa (Skolverket, 2019). Utifrån dessa uppdrag har jag därför undersökt vilka 

subjektspositioner som blev möjliga för elever och vilka typer av handlingsutrymmen detta medför. 

I enlighet med tidigare forskning så visar min undersökning att unga gör skillnad på verklighet och 

representationer av sex som visas i porr (Löfgren-Mårtensson & Månsson, 2010; Spišák, 2020; Litsou 

et al., 2021). Under lektionen gjorde eleverna kritiska analyserande samtal om porr där de berörde 

ämnet porr som fenomen och handling. Överlag visade samtalen och analysen på en negativ ingång till 

porr vilket kan sägas spegla den rådande samhälls- och forskningsdiskursen som ofta fokuserar på 

negativa aspekter av porr i relation till unga (se exempelvis Litsou et al., 2021). Därför kan det vara av 

extra vikt att erbjuda motdiskurser inom skolan.   

Porr visade sig vara ett väldigt bra ämne för att beröra ett flertal andra saker än enbart porr. 

Relationer, ömsesidighet, normer är bara några av de ämnen som samtalen berörde under lektionen. 

Bragg et al. (2018) lyfter att det är viktigt organisera undervisning på en mängd olika sätt för att ta sig 

an ämnen som berör könsidentitet, genus, jämställdhet och jämlikhet. I enlighet med detta skulle porr 

kunna utgöra ett ämne att utgå ifrån. Likt Orlander Arvola och Lundegård (2020) reflekterade om 

etiska påståenden i sin studie, kan även porr vara ett bra sätt att öppna upp för en mångfald av vinklar, 

perspektiv och förhållningssätt. Detta visar på möjligheter att skapa en mångfacetterad 

sexualundervisning om sexualitet, relationer och samtycke utifrån ämnet porr. Min analys visade hur 

samtal konstruerade sex i porr som onaturligt och overkligt. Utifrån detta är det av ämnesdidaktisk 

värde att diskutera vad verkligt sex skulle kunna vara enligt elever, vilket även Dawson et al. (2020) 

har synliggjort att unga önskar. Detta skulle eventuellt kunna bidra till att synliggöra normer som styr 

vad som är eftersträvansvärd sexualitet och relationer. Ett sätt skulle kunna vara att vända frågan, om 

porr inte är naturligt – vad är då naturligt enligt eleverna i klassrummet?  

Trots att eleverna samtalade mycket analytiskt visade även analysen att heterosexualitet blev en 

självklar utgångspunkt för subjektspositionerna som möjliggjordes. Likaså skapades en normativ 

manlighetsposition utifrån manlig dominans, män som njutare som möjliggör handlingsutrymmen 

överordnade kvinnliga subjektspositioner. Tjejer framställdes snarare som att de ska manövrera tabun 

för att få tillgång till sexualitet. Att diskurser som rör sexualitet konstruerar manliga och kvinnliga 

subjektspositioner olika är inte något nytt, men det blir av stor vikt för lärare att förhålla sig medvetet 

till detta då det omöjliggör och osynliggör andra subjektspositioner och handlingsmöjligheter. I 

enlighet med Fridolfsson et al. (2019) som belyste hur undervisning ämnad att ifrågasätta normer även 

förstärkte och befäste normer, blev mina försök till att bredda porrbegreppet och inkludera fler 

representationer av sexualitet snarare ett bidrag för att förstärka heteronormativitet. Fokus på det som 

är ”annorlunda” eller det som skiljer sig misslyckas att förändra eller ens kritisera det som är icke-

annorlunda, det vill säga normen (Kumashiro, 2001). Att skapa inkluderande undervisning blir därmed 

problematiskt om fokus blir att addera saker, att lägga till annorlundaskap som en krydda i 

undervisningen. På så vis misslyckades lektionen (jag/vi) till viss del att möjliggöra queera 

subjektspositioner och handlingsutrymmen. Samtidigt visade min analys hur en icke-heteronormativ 

scenariobeskrivning möjliggjorde för eleverna att prata om handlingsmöjligheter i relation till porr.  

Normkritisk pedagogik är inte en enhetlig lösning på skolans diskrimineringsproblematik. Det finns 

ett fostrande och normerande uppdrag i skolan, vilket jag uttryckligen också påtalade i början av min 

lektion. Utifrån detta lyckades eleverna att skapa begripliga subjektspositioner inom en normkritisk 

diskurs i skolväsendet, där det förväntas att elever ska reflektera kring normer i samhället. I min analys 

kan vi se flera exempel på detta: manlighetsnormer som diskuteras, jämförande mellan porrtittande 

och val av mjölk i butiken, att prata om samtycke, med mera. Samtidigt konstrueras manlighet 

performativt inom samtalen. Detta skapar en slags paradox där eleverna å ena sidan måste underkasta 

sig den manliga diskursen för att å andra sidan kunna bemästra den normkritiska diskursen för att 

kunna bli begripliga subjekt inom skolans sfär. Som Langmann och Månsson (2016) lyfter riskerar ett 

normkritiskt pedagogiskt perspektiv att cementera vissa subjektspositioner om det kategoriserar 

normmedvetna som kritiskt analyserande och ifrågasättande av normer, ’de Andra’ vilka utsatta för 

förtryck och makthierarkier, och det skapas en tredje oupplyst, farlig subjektsposition. En slags fiende 
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som inte är nog upplyst att förstå och därför hotar demokratiska värden. Därför är det viktigt att inte 

förkasta den manliga överordnade subjektspositionen som ”fiende”. Detta tycker jag även 

exemplifieras när dominant manlighet blir till performativt, samtidigt som elever diskuterar samtycke 

och när det är bäst att prata med en partner om vad den vill under sex. I motsats till Sparrman (2006, 

s.181) ”The classroom discussions also demonstrate that a very one-sided notion of men and male 

sexuality gives no scope for pupils to explore their own sexual and gender positions.”, så visar min 

analys hur samtal och handling ger uttryck för motstridiga manliga subjektspositioner. Detta skapar 

därför visst handlingsutrymme för eleverna att förhandla om deras egna sexuella och könade 

positioner.  

Liknande processer av underkastelse och bemästrande går att få grepp om i relation till de 

subjektspositioner som eleverna beskrev som möjliga att tala utifrån: de som inte pratar, de som 

skämtar eller är oseriösa, och de som kan prata om allt – eller som Alex sade ”inte-så-tabuig av mig”. 

Skolan är en plats med en mängd av olika maktrelationer. Diskursiv praktik upprätthåller vidare idéer 

om manligt och kvinnligt subjektsskapande, vilket resulterar i materiella konsekvenser i form av vem 

som har rätt att tala och om vad och när i klassrummet. Dessutom är det ämne som vi behandlade i 

klassrummet är relaterat till sex, och inte nog med det porr. Som Kumashiro (2001) beskriver är det 

inte förvånande att vi engagerar oss i fenomen och läser dem på så sätt så att vi kan fortsätta på samma 

sätt som alltid. Eller som Lenz Taguchi (2014, s. 94) uttrycker det: ”Vi använder de begrepp och 

berättelser som hänger samman med denna diskurs [den som har mest makt/legitimitet] för att bli 

lyssnade på eller få erkännande och medhåll av andra”. Å ena sidan måste eleverna därför underkasta 

sig maktrelationer och diskurser som dominerar skolans klassrum för att kunna uttrycka sina åsikter 

om känsliga ämnen. En ”inte så tabu-ig” subjektsposition både bekräftar porr som tabu och samtidigt 

skapar en begriplig subjektsposition som får handlingsmöjligheter att kompetent hantera det ämnet. 

Att vara oseriös eller tyst blir istället subjektspositioner som begränsas i handlingsmöjligheter i 

klassrummet. Detta blir därmed en väsentlig aspekt att ta hänsyn till i utvecklande av undervisning 

som rör exempelvis porr, vilka positioner kan eleverna tala utifrån?  

Samtidigt som analysen visar hur normativa föreställningar om sexualitet och kön (re)produceras 

visar även min analys att det finns motdiskurser som lyfter andra saker i relation till porr. Mentimeter 

erbjuder en motdiskurs där affektiva ingångar går att ta till vara på. Porr definieras som något som ska 

väcka känslor av exempelvis sexuell upphetsning (Nationalencyklopedin, 2021). Därför är porr ett 

ytterst affektivt ämne, vilket inte går att rationalisera bort bara inom skoldiskursen. Att erbjuda 

möjligheter till motdiskurser, blir att möjliggöra nyansering (Spišák, 2016, 2020; Litsou et al., 2021). I 

enlighet med detta visar min analys hur icke-heteronormativa scenarion kan möjliggöra för fler 

positiva handlingsutrymmen utifrån vad Skolverket (2019) benämner som friskperspektiv. Likaså 

lyfter unga att det är viktigt att minska skam och öka acceptans i undervisning om porr (Dawson et al., 

2020). Därför krävs det ämnesdidaktiska diskussioner bland lärare som utformar undervisning om porr 

för att stärka alla elevers handlingsmöjligheter i relation till deras sexuella hälsa.  

Analysen visar hur eleverna och jag gör diskurser och samtidigt är under ständig process av att bli 

gjorda av diskurserna. Att därför enbart utgå ifrån elevernas tidigare erfarenheter och frågor riskerar 

att fastna i en trygghetszon och normativa praktiker som förstärker ojämlikheter i skolan, och i 

förlängningen samhället. För både elever och lärare blir klassrummen en scen för repetition och 

återskapande av det trygga och bekväma inom normernas ramar, eller performativitet som Butler 

beskriver (2006[1999]). Om omformuleringen av vilken typ av sexualundervisning som är möjlig i 

hänsyn till porr rör sig inom det som är tryggt finns det en risk att det faktiskt inte sker någon 

förändring eller förskjutning av det som är förgivettaget och normativt. Därför är det viktigt att 

synliggöra det som sker inom undervisning som eventuellt förstärker normativa föreställningar, 

toleransdiskurser eller binära logiker om vad som är bekvämt/obekvämt (Coll et al., 2018).   

Samtidigt som min analys belyser kritiska punkter och bristande inkludering visar även min analys 

på ingångar till ämnet porr som är eller skulle kunna vara meningsfulla för elever. Kristina, som deltog 

i intervju efter lektionstillfället, lyfte uttryckligen att lektionen var meningsfull i hennes liv när vi 

pratade. Hon berättade att hon, efter lektionen, hade pratat med sin pojkvän om hur han förhåller sig 

till porr:  
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Kristina: Du typ kickade igång det här att nu ska jag prata med min kille om porr [skrattar] och allt! Och det 
kändes inte konstigt, det är det bästa tycker jag. Det kändes inte konstigt alls, och det är bättre att man frågar 
om sådana saker än att jag sitter och tänker ”hur känner han?” [skrattar] 

 

Detta exemplifierar hur lektionen om porr möjliggjorde handlingsutrymme för Kristina att göra 

medvetna val rörande hennes sexuella relationer; helt i enlighet med skolans uppdrag! Självklart är 

Kristina en av flera elever som deltog under lektionen, och jag har inte pratat med alla, men vad detta 

exemplifierar är att lektioner om ämnet porr kan få reella konsekvenser för elevers 

handlingsmöjligheter.  

Den nya läroplansformuleringen kan tolkas som en typ av ”porrliteracitet” där unga ska få 

möjlighet att utveckla verktyg för att kritiskt analysera exempelvis porr. Samtidigt finns det skilda 

meningar i hur porrliteracitet kommer till uttryck (Albury, 2014; Byron et al., 2021; Dawson et al, 

2020; Goldstein, 2020; Healy-Cullen, 2021; Rothman et al., 2018). Min studie exemplifierar hur unga 

faktiskt kritiskt granskar och analyserar porr utifrån flera aspekter och perspektiv, vilket kan förstås 

som förmågor som porrliteracitet ska utveckla. Genom att bekräfta att ungas porrliteraciteter redan 

finns kan skolan bejaka och bekräfta unga i sexuella subjektspositioner med handlingsmöjligheter i 

deras egna sexuella liv (Byron et al., 2021).  

I min analys visar jag hur ansvarsfulla och beskyddande subjektspositioner möjliggörs i relation till 

porr. Tidigare forskning har visat att det är lätt att sexualundervisning hamnar inom ramen för 

riskdiskurser (Unis & Sällström, 2020). Ömsesidighet och samtycke är viktiga handlingsmöjligheter 

för ansvarsfulla subjektspositioner i mitt material, samtidigt finns det en tendens till att dessa 

handlingar blir en del av riskdiskursen. Sexualundervisning ska, enligt Skolverket (2019) vara väl 

avvägt mellan risk- och friskperspektiv. Eleverna i mitt material pratade om att använda 

preventivmedel, prata med varandra innan och under sexuella kontakter, med mera. Min analys visar 

dock att vad som innefattas i risk respektive frisk inte alltid är tydligt avgränsat, utan att det finns en 

tendens att forma ömsesidighet till att inbegripas i de diskursiva ramar som utgör riskdiskursen. 

Riskdiskurs inom sexualundervisning kan inbegripa exempelvis könssjukdomar, oönskade 

graviditeter, men här framträder även en utvidgad riskdiskurs som även inbegriper samtycke och 

ömsesidighet som en form av risk. Vad händer om samtycke uteblir? Istället för en positiv grund att 

stå på, så att alla sexuella möten präglas av ömsesidighet och samtycke, blir dessa snarare associerade 

till risk. Något som kanske saknas och därför resulterar i dåligt sex, negativa upplevelser, och rättsliga 

påföljder. Jag menar inte att samtyckeslagen skulle vara negativ, utan vad jag menar är att min analys 

visar att samtycke och ömsesidighet är viktigt för eleverna och deras samtal ger uttryck för sexuella 

subjektspositioner som ska handla utifrån samtycke och ömsesidighet. Nyligen lyssnade jag på ett 

webbseminarium som handlade om rörlig media, film och sexualitet, relationer och samtycke i skolan. 

I diskussionen om porr medverkade en filmskapare och regissör som pratade om att visa positiva 

berättelser i kulturen som skildrar ”sexigt samtycke” (Filminstitutet, 2021). Det handlar alltså om att 

prata om hur samtycke kan se ut, inte hur det inte ser ut, för att arbeta med det främjande 

friskperspektivet och inte riskera att hamna i riskdiskurs.  

 

Fortsatt forskning & utvecklingsarbeten 
Porr fortsätter att vara omdebatterat, men i och med läroplanens nya formulering kommer skolan 

behöva ta sig an porr som ämne. Vad det betyder i praktiken är dock inte bestämt och det kommer 

fortsatt behöva undersökas i klassrumssituationer. Jag bjuder därför in flera att prova planera, 

undervisa och utvärdera lektioner inom ämnesområdet porr samt analysera vad det möjliggör och 

begränsar i fråga om elevers möjlighet att göra medvetna val som rör deras sexuella hälsa. Detta skulle 

med fördel kunna ske i samspel och samarbete med forskare inom fältet för att bjuda in fler aktörer i 

kunskapsproduktionen som rör klassrumshändelser. Ansvaret för skolans arbete med sexualitet, 

relationer och samtycke ligger på rektorn för varje skola (Skolverket, 2019). Samtidigt visar 

Skolinspektionens (2018) granskning att det skett en ansvarsförskjutning där vissa rektorer inte 
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möjliggör för utvecklingsarbeten och fortbildning för personal. Forskning visar även att det är viktigt 

för unga att lärare inger trovärdighet och tillit när det rör sexualundervisning (Unis & Sällström, 

2020). Därför lyfter jag även vikten av att rektorer tar ansvar för att fortbilda och möjliggöra 

handlingsutrymmen för lärare, elevhälsa och elever att samskapa undervisning om porr.  

Min analys visade att ett digitalt verktyg möjliggjorde en slags affektiv motdiskurs i klassrummet 

som pratade om porr. Utifrån detta vore det intressant och viktigt att undersöka vilka typer av andra 

verktyg som skulle kunna möjliggöra nyans genom att fler perspektiv eller röster hörs. Som jag har 

skrivit tidigare är porr ett ytterst affektivt ämne i sin definition, men även med hänsyn till de känslor 

som samhällsdebatten väcker. Grundat i detta vore just affekt och känslor en intressant utgångspunkt 

för både undervisning och forskning.  

Bragg et al. (2018) diskuterar hur skolan skulle kunna möjliggöra för elever att leda eller utveckla 

undervisning som rör kön och genus just utifrån att unga är experter på att vara unga, här och nu. Då 

skolan (eller vuxenvärlden) ibland har svårt att hänga med i ungas förhandlingar och skapande av sin 

verklighet kan detta vara ett sätt att utmana makthierarkier mellan subjektspositionerna lärare/elev för 

att kunna omarbeta undervisning om sexualitet, relationer och samtycke (Bragg et al., 2018). I det 

gemensamma arbetet är det dock viktigt att ta lärdom av andra forskare för att synliggöra etiska frågor 

och aspekter som det kan medföra (Coll et al., 2018; Ollis et al., 2019).  

Kumashiro (2001) lyfter att förändring mot förtryckande undervisningspraktik ligger i att våga och 

vilja gå in i en form av kris, eftersom kritisk granskning av sin egen praktik kan vara en jobbig och 

tärande process. Samtidigt är det just i krisen som vi kan hitta nya sätt att gå bortom det vi vet och lär 

oss för att kunna möjliggöra icke-förtryckande undervisning (Kumashiro, 2001). Som jag skrev i 

inledningen har mina erfarenheter med porr främst varit dolda bakom privata sökinställningar i min 

webbläsare, i skämtsam ton mellan bekanta, vänner och partners, och i alarmerande media. Att gå in i 

porr som ett ämne för och i undervisning har betytt att ta mig an saker som kan vara stötande, känsliga 

och upphetsande på samma gång, för ämnet porr är komplext. Men det är just viljan att gå in i den 

eventuella kris som har möjliggjort för att skapa utrymme, trygghet och fortsatt (för)undran hos mig.    
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Bilagor 

Bilaga 1. Lektionsplanering 

Inledning (5 - 10 min) 
Läraren pratar lite om upplägget. Jag sätter igång lektionen och förklarar dagens upplägg, tider och 
introducerar porr som ett debatterat ämne väldigt kort. Jag förtydligar även vilket typ av samtal jag 
önskar (schyssta samtal) och att jag inte kommer att visa något explicit material under lektionen.  
 
Moment 1 – entry ticket (10 min) 
Extremt kort tid för att kort sätta ord på vad man själv känner inför porr genom ett anonymt 
formulär där eleverna får avsluta påbörjade meningar om porr. 
  
Moment 2 – porrassociation i helklass (20-25 min) 
Fri association kring ordet ”porr” med hjälp av googlefunktionen jamboard. Fokus på att få testa att 
prata, associera fritt, följdfrågor och potentiellt nyanseringar.  
 
Moment 3 – varför tittar människor på porr (15-20 min) 
Menti ordmoln utifrån frågan ”Varför tror du att människor tittar på porr?”. Följdfrågor: 

- Spelar det någon roll vilket syfte en person har när den tittar? För vem spelar det roll? Här 

finns det eventuellt utrymme att lyfta olika sorter av porr.  

 
Moment 4 – väntat eller oväntat  
Tre påståenden om porr, som eleverna får svara på om de tyckte var väntat eller oväntat att det 
stämmer. Kort i helklass om det finns tid.  
 
Moment 5 – porr är inte sexualundervisning (10 min gruppdiskussion 20 min helklassdiskussion) 
Först – om det har kommit in frågor kan jag ta dem. 
Året som gått - "porr är vår sexualundervisning" i media. Sanningen är dock att forskningen visar på 
väldigt olika resultat när det gäller samband, korrelationer och kausalitet. Det är väldigt svårt att 
sammanlänka exakta orsaker till saker. Svenska undersökningar visar till och med att porrkonsumtion 
minskar bland svenska unga men eleverna ska föreställa sig: 
En person som bara får sexualundervisning från porr 
Vad, om något, tror ni att den har personen missförstår om sex? 
Vad, om något, behöver den här personen få veta om sex? 
 
(Helklassdiskussion efter gruppdiskussion: 
Så vad skapar porr för bild av sex? Vilka sexpraktiker är vanligast? Vad ser man inte i porr? Hur 
porträtteras män och kvinnor?) 
 
Moment 6 (10 min gruppdiskussion 20 min helklass) – handlingsutrymme och verktyg 
Scenarier i liten grupp och sedan i helgrupp. Det finns inget rätt eller fel svar, utan det handlar om att 
skapa möjliga handlingsalternativ.  
 
Avslutning (5 min) – exit tickets 
Avrunda och avsluta med känslor utifrån lektionen som gått. Eleverna får göra exit tickets anonymt 
där de också kan godkänna om de vill bli kontaktade i efterhand av mig.  
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Bilaga 2. Samtyckesbrev lektion 

Studie av elevaktiv sexualundervisning inom ämnet porr – information till elever i klass XX 
Jag, Linnéa Mattus, studerar till lärare vid Stockholms universitet. Som en del av min utbildning ska 
jag genomföra ett självständigt arbete. Jag ska alltså genomföra en studie och skriva en uppsats om 
något som har med undervisning att göra. Jag har valt att göra en studie om sexualundervisning.  
Syftet med min studie är att undersöka hur sexualundervisning kan utformas inom ämnesområdet 
porr. XX har erbjudit mig att genomföra min studie under er lektionstid den 11 januari 2020.  
Utgångspunkten i min undersökning är att unga människor är sexuella subjekt som har rätt till att 
bestämma över sina liv. Min intention är att försöka involvera er så mycket som möjligt i processen 
för att göra sexualundervisning mer relevant och inkluderande. Jag kommer att göra inspelningar av 
undervisningen och sedan analysera vad som händer under lektionens gång. 
Resultaten kommer att redovisas i en uppsats. Namn på elever, lärare och skola kommer att vara 
fingerade vilket innebär att det inte går att identifiera enskilda elever eller på vilken skola studien har 
genomförts. Endast jag kommer att ha tillgång till inspelningarna och de kommer att förvaras på en 
extern hårddisk. Datamaterialet kommer att användas för min uppsats och inspelningarna kommer 
att förstöras när uppsatsen är godkänd.  
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna studie. Du kan när som helst avbryta deltagandet utan 
närmare motivering. Jag ber dig svara om du vill delta senast den 4 januari 2021. Uteblivet svar tolkar 
jag som att du inte vill delta i min studie. Ni förväntas fortfarande delta vid lektionen den 11 januari 
2020, men inga inspelningar kommer att ske när just ni pratar i sådana fall.   
Om du har några frågor eller funderingar angående min studie, är du välkommen att höra av dig till 
mig eller min uppsatshandledare Auli Arvola Orlander vid Institutionen för matematikämnets och 
naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet. 
 
Stockholm 2020-12-15 
 
Med vänlig hälsning 
Linnéa Mattus 
Lärarstudent Ämneslärarutbildning  
Stockholms universitet 
 

 

Samtycke för deltagande i studie om elevaktiv sexualundervisning inom ämnet porr  –XX, 
Hösten 2020 & våren 2021 
 
I ditt mejl ber jag dig skriva: 

 Ditt namn 

 Om du vill delta i studien. 

 Om du har någon fråga om studien 
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Bilaga 3. Samtyckesbrev intervju 

Studie av elevaktiv sexualundervisning inom ämnet porr – information till dig som ska delta i 

samtal om lektionen om porr 

Tanken med detta samtal är att prata om lektionen som vi hade tillsammans och lite mer om ämnet 

porr och hur det kan göras relevant i undervisningen. Jag kommer att göra inspelningar av vårt samtal 

och sedan använda materialet för att utveckla min uppsatsanalys.  

Alla namn kommer att vara fingerade vilket innebär att det gör det svårare att identifiera enskilda 

elever eller på vilken skola studien har genomförts. Endast jag kommer att ha tillgång till 

inspelningarna och de kommer att förvaras på en extern hårddisk. Datamaterialet kommer att användas 

för min uppsats och inspelningarna kommer att förstöras när uppsatsen är godkänd.  

Du tillfrågas härmed om deltagande i detta digitala samtal. Du kan när som helst avbryta deltagandet 

utan närmare motivering.   

Här följer samma information som inför lektionen: 

Jag, Linnéa Mattus, studerar till lärare vid Stockholms universitet. Som en del av min utbildning ska 

jag genomföra ett självständigt arbete. Jag ska alltså genomföra en studie och skriva en uppsats om 

något som har med undervisning att göra. Jag har valt att göra en studie om sexualundervisning. Syftet 

med min studie är att undersöka hur sexualundervisning kan utformas inom ämnesområdet porr. 

Utgångspunkten i min undersökning är att unga människor är sexuella subjekt som har rätt till att 

bestämma över sina liv. Min intention är att försöka involvera er så mycket som möjligt i processen 

för att göra sexualundervisning mer relevant och inkluderande.  

 

Om du har några frågor eller funderingar angående min studie, är du välkommen att höra av dig till 

mig eller min uppsatshandledare Auli Arvola Orlander vid Institutionen för matematikämnets och 

naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet. 

 

Stockholm 2021-02-03 

 

 

Bilaga 4. Exempelbild från Mentimeter 

  

 

Denna bild skapades inte under lektionen utan är skapad i efterhand av mig baserat på mina 

fältanteckningar och transkript.
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