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Pornografiens måde at fremstille kvinder og mænd på er som regel utrolig forsimplet: kvinder 
servicerer og mænd præsterer!

Og denne fremstilling findes ikke længere kun i pornografien. Vi ser de forsimplede kønsroller 
gentaget i gadebilledet, moden, musikken og sproget. 

Som minister for ligestilling bliver jeg tit spurgt om pornoficeringen er dårlig for ligestillingen 
i Danmark. Til det svarer jeg, at pornoficeringen i hvert fald bliver et ligestillingsproblem, hvis 
piger og drenge ukritisk kopierer de kønsroller, de ser fremstillet. 

Kvinder i Danmark fik som nogle af de første i verden stemmeret i 1915. Siden da har kvinder 
løbende sikret sig de samme rettigheder som mænd. I dag tager vi det som en selvfølge, at man 
ikke må diskriminere på baggrund af køn. I dag har vi opnået formel ligestilling mellem køn-
nene. Og sådan skal det være.

Men sådan noget som f.eks. kønsroller, pornografi og medieforbrug hører til privatlivet. Og 
det kan vi ikke lovgive om. Det er derfor, det er vigtigt, at vi også er opmærksomme på, at det 
i privatlivet har betydning, hvordan vi opfører os overfor andre. Og hvordan de valg, vi tager, 
påvirker andre.

Ligestilling betyder, at både piger og drenge skal have mulighed for selv at bestemme over deres 
liv – både når det gælder uddannelse, job, kærlighed og fritidsinteresser. Og den enkelte pige 
eller dreng skal ikke føle sig presset til at træffe bestemte valg eller gøre ting, fordi det forventes 
af dem. Bare fordi de er født som enten pige eller dreng.

Forventninger til kønsroller er med til at bestemme, hvilke muligheder drenge og piger har og 
benytter sig af. Derfor handler ligestilling om at gøre sig bevidst om, hvordan forventninger 
styrer éns egne valg.

Ligestilling handler også om at vælge fra, hvis noget støder éns værdier eller begrænser éns 
frihed. Nogle former for pornografi og pornoficering kan krænke, når kønnene fremstilles meget 
forsimplet og stereotypt. Både piger og drenge kan føle sig krænkede.

Vi skal tage debatten om, hvornår vi føler os krænkede og vores grænser bliver overskredet. I 
den debat, er det vigtigt, at vi viser respekt for hinanden. Vi skal give plads for hinandens forskel-
lige følelser og holdninger. Og vi skal respektere hinandens grænser.

Eva Kjer Hansen
Minister for Ligestilling
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MINISTER FOR LIGESTILLING HAR SIN EGEN HJEMMESIDE

WWW.LIGE.DK

HER KAN DU FINDE LIGESTILLINGSLOVENE, HANDLINGS-
PLANER FOR LIGESTILLINGSARBEJDET I DANMARK, 
STATISTIK OG MEGET MERE. HER KAN DU OGSÅ FINDE 
MERE INFORMATION OM PORNOGRAFI, PORNOFICERING 
OG KØNSROLLER.

TJEK F.EKS. RAPPORTEN: ”KØN, MASSEKUL-
TUR OG PORNOGRAFI”, SOM KAN BRUGES 
SOM LÆRERVEJLEDNING ELLER FOR AT FÅ 
MERE VIDEN OM EMNET.



Dreng: Jeg er vokset op med porno, så det påvirker ikke mit syn 
på piger.
Pige: Det er bare en modebølge, det skal nok gå væk – det er faktisk 
allerede på vej ud.
Dreng: Det er fedt, at der er adgang til porno, men pornoen burde 
adskilles fra det andet læsestof i forretningerne.
Pige: Det er et enormt pres, at man skal se ud på en bestemt måde, 
og at man skal være sexet og kysse sin veninde, fordi det spiller op 
til drengene.
Dreng: Nu er porno in, men folk vil blive trætte af det, og interessen 
for porno vil automatisk falde.

Reklamebranchen har længe været inspireret af pornografi en og 
brugt symboler og billedmæssige virkemidler derfra. Det er meget 
udbredt, at man bruger halvnøgne kvinder til at sælge biler, mobil-
telefoner og tøj. 

Pige: Helt ærligt. Rappere laver kun videoer med bare patter, fordi 
det sælger.
Dreng: Pigerne kan lide det og er fascineret af den rå stil. Det er en 
af grundene til, at mange rappere påtager sig den rå rolle.

Sex sælger! Men betyder det også, at man skal 
købe kønsrollerne?

Det er ikke til at vide, om pornografi ske elementer i reklamerne, i 
gadebilledet og i moden er her for at blive. Eller om vi når et mæt-
hedspunkt, som gør, at branchen må til at fi nde på andre måder at 
sælge sine varer på. 

Imens vi venter på svaret, kan vi se, at pornofi ceringen stadig spre-
der sig. Det ses blandt andet i SMS-tjenester, og i blade til selv små 
børn, hvor der reklameres med ”wall-papers” til mobiltelefonerne. 
Midt i mellem dyr, biler og comics fi nder man sportsbabes, hotte 
babes, nice babes osv. I blade til piger og unge kvinder kan man 
læse guides til, hvordan man stripper for sin kæreste. 

Dreng: Jeg kan ikke tage min lillesøster med ned på tanken, uden at 
hun får en masse porno i hovedet, det synes jeg er et problem.
Pige: Porno skaber et enormt pres på piger. Det er for eksempel 
meget chokerende, hvad piger vælger at tage på en fredag aften. 
De tænker overhovedet ikke over det.

ER 
PORNO

IN

Når du skal videre frem i verden, 
så gå dog lige-frem!
WWW.LIGE-FREM.DK6



Fra Ekstra Bladet 1. december 2005

”TIPS TIL SEX” 
Citatet stammer fra et blad til drenge 
og unge mænd:

”De fl este piger har ikke noget 
imod porno. Og en fræk aften 
i sofaen, mens Jenna Jameson 
boller på fl adskærmen, kan 
du nok også lokke kæresten 
til. Problemet opstår, når du 
insisterer på, at jeres sexliv 
skal afspejle tossekassen, og 
du hiver hende i håret, presser 
hendes hoved ned mellem dine 
ben eller tæver løs på hendes 
baller med en dejspatel.” 
(fra M!)
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Dreng: Det er overfl adisk – det handler om udseende og præstatio-
ner, men hvad med kærlighed og hvordan man har det?

Musikvideoer og tekster har også taget farve af pornofi ceringen. 
Nogle musikvideoer bruger fi gurer, som de henter fra prostitutions- 
og alfonsmiljøet. Andre bruger pornomodeller som statister. Rap-
pere - som Snoop Doggy Dogg - iscenesætter sig selv i rollen som 
alfons omgivet af halvnøgne kvinder. Han har endda produceret en 
pornofi lm. Britney Spears iscenesætter også sig selv blandt andet i 
rollen som lap-danser og stripper.

I tegnefi lmen ”Striperella” opklarer den kvindelige detektiv, der er 
baseret på forbilledet Pamela Anderson, sager og redder mennesker 
samtidig med, at hun har et job som stripper. Filmen idealiserer 
stripmiljøet. 

Pornografi en er blevet en del af moden, af vores idoler og den måde 
vi helst ser os selv på og omgås på. Det kan måske være med til at 
fastsætte nogle forventninger til, hvordan rigtige piger og rigtige 
drenge bør se ud, hvad de bør interessere sig for, og hvordan de skal 
opføre sig overfor hinanden.

Dreng: Vi er efterhånden vokset op med synet af sex alle vegne. Det 
har været der hele tiden, så efterhånden har vi da fået et fi lter. Men 
det påvirker altså ikke min holdning til pigerne i klassen.
Pige: Man skal jo have et naturligt forhold til det. Forbud vil bare 
gøre det spændende. Man må selv sætte et fi lter op.



?
?

?

G
”Sex, er den måde du kommunikerer på
Og med den krop skal du nok nå, nå langt
Dine billige tricks
De virker ikke mer ́ på mig
For jeg har gennemskuet dig
Bye bye”
(Johnny Deluxe: Du ligner en million)
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?? Synes du, det er tjekket at have en nøgen kvinde på mobilen?

Kan en pige have en nøgen mand på mobilen? 

Er der status i at se porno – ligegyldigt hvilket køn man har? 

Er der status i at klæde sig udfordrende eller sexet?

Giver det respekt og status at arbejde i pornobranchen?

Bliver man populær, hvis man viser sine bryster eller ”lægger alle tøserne ned”?

Er man snerpet, hvis man synes, at en reklame med nøgne kvinder er provokerende?

Er det tabu at kunne lide at se sex i massemedierne? 

Er det tabu ikke at kunne lide at se sex i massemedierne?

Diskutér ?

?
?
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HER 
DER 
        + ALLE
 VEGNE
Pornografi er blevet sværere at vælge fra.  
Pornografiens udtryk og budskaber er gledet ud 
i massekulturen, og der er ikke langt mellem de 
halvnøgne kroppe og seksuelle referencer på Inter-
nettet, i medierne og reklamer. Pornoficeringen viser 
sig i moden, sproget og musikken. Og ungdomskul-
turen har taget farve af det.
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Pornoficeringen af medier, reklamer, sprog, mode og musik kan 
være med til at rykke pigers og drenges tolerancetærskel, selvom 
det samtidig måske overskrider deres grænser. 

Derfor er det nødvendigt at tage kritisk stilling til de kønsroller, 
som pornografien skaber. For eksempel fremstilles kvinder i por-
nografien ofte som ”ludere”/”pin-ups” og som dem, der servicerer 
manden. Mænd fremstilles ofte som ”hustlers”/”play-boys” og 
dem, der bare kan det hele. Hvis piger og drenge ukritisk kopierer 
pornografiens idealer, risikerer de måske, at deres valgmuligheder 
begrænses. Hvis de ukritisk kopierer særlige kønsroller, holder de 
ikke deres valgmuligheder åbne.

I England viser en undersøgelse, at ca. en tredjedel af pigerne gerne 
vil være pornomodeller. De mener, at pornobranchen er blevet et ok 
sted at arbejde og måske et skridt i retning af berømmelse. 

Andre undersøgelser viser, at pornobranchen er et farligt sted at 
arbejde. Der er stor risiko for at få seksuelt overførte sygdomme 
som gonoré og HIV. 

Det kan være svært at sige fra for de piger og drenge, som ikke kan 
lide at se på hel- og halvpåklædte kvinder og præstationsdygtige 
mænd. Eller for den pige, som ikke kan lide at blive kaldt ”luder” 
eller den dreng, som ikke føler sig tilpas med at skulle måle sig med 
manden, der kan alt. 

Er man snerpet, hvis man ikke kan lide at blive kaldt luder?
Er man en svag mand, hvis man føler, det er svært at leve op 
til pornografiens ideal om machomanden? 
Er man kedelig, hvis man ikke kan lide at se pornofilm?



Ligestilling handler om at give alle 
lige muligheder – ikke om at gøre 
piger og drenge ens.

I Danmark blev der i 2003-4 foretaget en under-
søgelse blandt 688 kvinder og mænd i alderen 
18-30 år. Den viser en tendens til, at unge 
mænd ser porno oftere end unge kvinder. 

•  Ud af de adspurgte svarede 63,4% af de 
unge mænd, at de havde set porno den sid-
ste uge, mens kun 13,6% af de unge kvinder 
havde set porno den sidste uge. 

•  Samtidig er der en klar tendens til, at unge 
mænd ser porno alene, mens flere unge 
kvinder (34,2%) end unge mænd (17,8%) 
ser porno sammen med deres faste partner. 

Svenske og norske undersøgelser om 18-29-
åriges brug af pornografi viser også, at der er 
forskel på unge kvinder og mænd.  De viser, at 

•  Mellem 70-80 % af de unge mænd og ca. 20-
25 % af de unge kvinder ser porno på nettet.

•  Ud af dem mente ca. 75 % af de unge mænd 
og 35 % af de unge kvinder, at pornografien 
var ophidsende. 

•  65 % af de unge mænd og 89 % af de unge 
kvinder mente, at pornografien var forned-
rende.
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Pornostjerner tjener mange penge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Man kan sætte et filter op på sin computer, som fjerner al porno  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Der er regler for, hvornår og hvor man må vise pornografisk materiale  . . . . . . . . . . . . . .

Man kan klage til forbrugerombudsmanden, hvis man føler sig stødt over en reklame . . .

Sandt eller falsk ! (sæt kryds)

JA NEJ

Pornografi og pornoficering er to forskellige ting. 
Pornografien distribueres gennem særlige 
internetsider, butikker og TV-kanaler for et pub-
likum, der som regel selv kan vælge det til eller 
fra. 

Pornoficering handler om, at elementer fra 
pornografien – enten nøgenheden eller signa-
lerne om sex og kønsroller – siver ud i massekul-
turen til medier, reklamer, mode, musik og ind i 
sproget. Med pornoficeringen siver også ofte bil-
leder med en forsimplet eller stereotyp opfattelse 
af kønsroller. 
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 Er pornoficering et problem?
Minister for ligestilling holdt den 1. november 2005  
en konference, hvor unge debaterede pornoficering.
Dreng: Porno i gadebilledet er bare et bonussyn i hverdagen. 
Pige: Noget er jo helt vildt klamt og andet er lækkert – vi skal bare kunne sortere selv.
Dreng: Det ændrer ikke måden, jeg ser på kvinder. Jeg kan godt adskille pornomodellerne fra de normale piger 
– og jeg foretrækker normale piger.
Pige: Ubevidst påvirker det den måde, man ser idealbilledet af kvinder på.
Dreng: Hvis vi kigger rent historisk på de sidste 100 år er vi så kommet særlig langt? Fremstilles kvinder ikke 
stadig som sexobjekter og mænd som liderlige svin?
Pige: Der har og vil altid være kvindeidealer. Det kan man ikke lave om på.
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 Diskutér
Hvilken holdning har piger og drenge til pornografi? 

Mener du pornoficeringen er et problem for ligestillingen mellem kønnene?

Eller er pornografi med til at ligestille kvinder og mænd rent seksuelt?

Har du følt dig presset fordi din partner er blevet inspireret af pornografi?

Nedbryder pornografien tabuer, og hjælper den til at gøre sex mere spændende eller udfordrende?

Har unge og ældre samme holdning til pornoficering?

På hvilken måde mener du, at musikvideoer med halvnøgne idoler skubber dine grænser for, hvad 
der er acceptabelt? 
Eller er det lige meget?

Hvis grænserne skubbes, ændres kønsrollerne så også?

Har moden betydning for, hvordan du opfatter dig selv som dreng eller pige?

Tænker du over, om reklamer måske spiller på sex og porno?

Synes du, der er for lidt, passende, eller for meget sex i reklamerne på:
• TV
• Mobilen
• Gaden

15



Pige: Man skal huske, at porno er en fantasi, et fristed – ligesom 
at se film med folk, der bruger mange penge, uden selv at være 
millionær.
Dreng: Porno er urealistisk. De viser f.eks. aldrig følelser i porno

Internettet er blevet et centralt medie for salg og udbredelse af por-
nografi. Det gælder både for hele pornobranchen, men også for de 
mange, der er begyndt at lægge private billeder af sig selv ud på 
nettet. 

Det meste af den pornografi, som piger og drenge ser på nettet, er 
selvvalgt, fordi man aktivt går ind og finder siderne. Alligevel er 
grænserne mellem, hvad der er selvvalgt, og hvad der er ufrivilligt 
ved at blive uklare. Det skyldes de mange pop-ups, bannerreklamer 
og spam-mail.

I Norge er der blevet lavet undersøgelser af, hvordan unge bruger 
pornografi på Internettet. Som regel siger de norske piger, at det 

er en drengeting, og at det ikke er en del af pigekulturen at se 
pornografi. Pigerne virker som om, de accepterer, at ”det nu engang 
er sådan, drenge er”. Drengene bekræfter, at det er en drengeting, 
men at de har bedre humor end pigerne, og derfor ikke tager det 
så seriøst.

Pige: Jeg synes porno er et fint supplement, hvis man begynder at 
kede sig.
Dreng: Jeg er nervøs for, at min lillebror støder på porno på nettet. 
Det gør ham måske voksen for tidligt.
Pige: Porno på nettet er et problem. Det er svært at sige fra, når man 
hele tiden bliver mindet om porno via pop-ups.
Dreng: Det er fedt, at der er adgang til porno, hvis man gerne vil se 
det. Men man skal selv kunne bestemme hvor og hvornår.

De store forskelle i pigers og drenges holdning til pornografi 
gør, at der kan opstå adskilte pige- og drengeverdener med hen-
syn til seksualitet og krop. Særligt i puberteten. Det kan gøre det 

KUN ét KLIK væk...

En søgning på ordet porno på danske 
websider gav 1.340.000 hits.

En søgning på ordet pornografi på 
danske websider 53.000 hits.

En søgning på ordet sex på google gav 
252 millioner hits.
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svært at tale med hinanden. Og det kan betyde, at der er forskellige 
forventninger til, hvad man skal gøre og ikke gøre, når man selv 
dyrker sex. 

Mange unge eksperimenterer også med at lægge billeder af sig selv 
ud på nettet på offentlige sider og på chatten. Nogle af de billeder 
har pornografisk karakter. 

SANDT ELLER FALSK!

De oplysninger, man får om 
f.eks. alder eller udseende 
over chatten, er ærlige.

Når man lægger billeder 
af sig selv ud på nettet, så 
bestemmer man selv, om 
andre må bruge dem.

Nogle pornosites lægger 
spioner (cookies) på din 
computer, som gør, at du 
aldrig igen kan slippe for 
porno-pop-ups.

HAR DU PRØVET AT LÆG-
GE BILLEDER AF DIG SELV 
PÅ NETTET? 

KAN DER VÆRE FORDELE 
ELLER PROBLEMER VED 
AT LÆGGE BILLEDER AF 
SIG SELV PÅ NETTET?

HVAD HVIS BILLEDERNE 
PLUDSELIG FINDES PÅ EN 
HJEMMESIDE MED NAVNET 
“TEEN-SEX”? 

JA NEJ
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I slutningen af 1800-tallet rasede en debat om køn og moral i alle 
de nordiske lande. På det tidspunkt byggede kønsmoralen på det 
hellige ægteskab: Familien skulle sikre, at sex kun blev dyrket for 
at få børn. 

Piger blev opdraget til kyske hustruer, som skulle være beskedne, 
moderlige og tålmodige. Drengene derimod skulle være udadvendte 
og forsørge deres familie. 

Videnskaben påstod, at kvinder, som havde seksuelle lyster, var 
mentalt forstyrrede. Men det var naturligt for mænd at have en 
stærk seksualdrift, som de skulle have tilfredsstillet for deres fysiske 
og psykiske sundhed.

100 år senere var kønsmoralen igen til hed debat. For den gamle 
kvindebevægelse var moderskabet helligt, og kvinder havde ingen 
seksualitet. For den nye kvindebevægelse – Rødstrømperne – var 

abort og seksualitet centrale emner under parolen ”kvinder har ret 
til at bestemme over deres egen krop”.

I slutningen af 1960ʼerne var Ekstrabladet frontløber med en 
sexbrevkasse og markedsførte sig selv som seksuelt frisindede. I 
forlængelse af en ophedet debat og mange retssager blev billed-
pornografien frigivet i 1969. Mange opfattede det som en seksuel 
revolution.

De unge forlangte bedre seksualoplysning, og hovedtemaet var fri-
gørelsen af kvinders seksualitet. Mens mænd og drenge fuldt legalt 



kunne vise og tilfredsstille deres lyst, så havde pigerne kun kunnet 
vælge mellem to roller: luderen eller madonnaen.

I 1971 blev seksualundervisningen i Folkeskolen gjort obligatorisk. 
Diskussionen om indholdet af seksualundervisningen bølger stadig. 
Synet på piger og drenges ret til egen krop og seksualitet er ændret 
meget, og mere er tilladt i dag, end det var tidligere. Til gengæld 
kan man i dag stille sig selv spørgsmålet, om pornografi og pornofi-
cering i dag mere er udtryk for grænseløshed end for frigørelse?!

Folketinget har interesseret sig for ligestilling og 
pornoficering i lang tid. Det kan man bl.a. se på 
de mange §20-spørgsmål, som folketingsmedlem-
merne stiller. Du kan læse svar og andre spørgsmål, 
som Folketingets medlemmer stiller på www.ft.dk 
under NYT.
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I hverdagssproget er det kommet på mode at bruge stærke og pro-
vokerende udtryk. I musikken har det længe været sådan. Nogle 
udtryk – som f.eks. luder, ho, hustler eller pimp - hentes direkte fra 
pornografiens verden. Men er det nødvendigt at bruge så kraftige og 
nedværdigende udtryk? Mange unge siger selv, at de bruger dem i 
god mening, og fordi de synes, det er sådan, man taler blandt ven-
nerne. Men er det i orden, hvis nu den, som man siger det til, bliver 
krænket eller ked af det?

Er det afsenderens eller modtagerens ansvar, hvis man føler sig 
krænket over at blive kaldt ”bitch” eller ”impotent”?

Pige: Jeg ville ønske, at der var flere der lavede cdʼer uden bande-
ord. Cdʼerne påvirker de unge, og jeg har ikke lyst til at komme i 

skole og blive kaldt luder. Der burde simpelthen gøres noget ved det 
– Niarn burde få en røvfuld.
Dreng: Man skal huske at variere sit sprog alt efter, hvor man er. Jeg 
ved godt, at hvis jeg begyndte at tale, som jeg gør med mine venner, 
og sagde luder her, og ho der, så virker det usagligt.
Pige: Man varierer sit sprogbrug alt efter, hvem man taler med. Jeg 
ville jo for eksempel ikke sige ”hvaʼ så hoe” til ministeren, men jeg 
kan godt kalde min veninde for kælling. Hun ved jo, det bare er for 
skægt.
Pige: Problemet er, at piger ikke har særligt meget, de kan sige om 
og til drengene. Vi mangler et modstykke til ”luder”. Det vildeste 
man kan sige er, at han er impotent.

KAN MAN SIGE “HVA’ SÅ HO” TIL MINISTEREN ?
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Ordene kan på-
virke det statusforhold, der 
er mellem piger og drenge. Et ord som 
”luder” kan være med til at stemple piger som under-
legne og drenge som overlegne. Selv hvis man ikke mener det 
på den måde, kan man ved at bruge et ord som ”luder” måske 
påvirke en piges selvopfattelse eller opfattelsen hos dem, som 
hører, at man kalder  hende det.

Hu
st
ler

DISKUTÉR 
Er det sejt, at en popstjerne som f.eks. 
Christina Aguilera optræder som porno-
stjerne eller striptease-danser?
Er det udtryk for frigjorthed, når hun 
optræder som pornostjerne – eller er 
det udtryk for det modsatte?
Nogle mandlige pop-stjerner har lavet 
deres egne pornofilm. Er det sejt?
Hvad synes du om den måde, mange 
rappere omtaler kvinder?
Når man kalder en anden for luder, er 
det så fordi man
•  Hader dem
•  Respekterer dem
•  Synes, de er pinlige eller ulækre
•  Eller varierer det fra situation til 

situation?
Er det i orden, at mindre børn kalder 
hinanden luder i skolegården? Hvad 
med bitch eller alfons?
Er det positivt at blive kaldt pimp?
Hvem skal bestemme over børns og 
unges sprogbrug?
Hvordan ændrer man børns og unges 
sprogbrug, hvis man er utilfreds?

KAN MAN SIGE “HVA’ SÅ HO” TIL MINISTEREN ?



DISKUTÉR
Svarer pornografi en til den måde, du oplever sex?

Hvordan fremstilles kvinder hovedsagligt i pornografi en?

Hvordan fremstilles mænd typisk i pornografi en?

Hvordan tror du, pornomodellerne oplever at dyrke sex foran et kamera?

Påvirker pornografi en piger og drenge forskelligt i forhold til:
• Seksualitet
• Identitet
• Kønsroller

Giver det respekt, og er det cool at se pornografi  på nettet? Eller er det pinligt?
Kan man blive fri for porno?

Findes der god pornografi ?

Sender man porno til hinanden på mail for sjov, som inspiration eller som mobning?

Føler drengene et pres for at blive en speciel mandetype, når de ser porno?

Føler pigerne et pres for at blive en speciel kvindetype, når de ser porno?
SEXLINIEN FOR UNGE
www.sexlinien.dk
Seriøs rådgivning til unge om sex, 
kærlighed, prævention m.m.
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?
Dreng: Hvis hun klæder sig helt vildt pornoagtigt, så er det jo ikke 
så mærkeligt, at man forventer, at hun er med på den værste. Men 
så er man pludselig bare en gris.
Pige: Det er jo ikke fordi jeg forventer, at min kæreste har vaskebræt 
og er smurt ind i olie, når jeg knapper skjorten op.

De mange pornografiske budskaber bliver let noget, man ikke læn-
gere hæfter sig ved. Det kan betyde, at de kønsroller, som fremstil-
les i medierne, pludselig bliver en skabelon for, hvordan vi opfatter 
os selv og hinanden. På den måde udviskes skellet mellem fiktion 
og virkelighed i gadebilledet, musikken og sproget. Når fiktion og 
virkelighed blander sig sammen, kan det være svært at finde ud af, 
hvem man egentlig selv er. Gør man ting, fordi man har lyst, fordi 
man føler sig tvunget, eller fordi man tror, det er måden at gøre 
det på?

Pige: Helt ærligt. Det er jo fiktion. Det er latterligt at tro, at unge 
ikke kan sondre mellem fiktion og virkelighed. Hvis jeg derimod 
skulle nævne noget positivt, så er det, at man kan lære noget om 
anatomi og sexstillinger... Det sidste er meget godt, når man har 
været i et forhold et stykke tid.
Dreng: Fantasi er et krydderi i hverdagen, men det er selvfølgelig 
noget, som man skal være kritisk med. For megen fantasi kan køre 
én for langt ud...
Pige: Det er de svage piger, der bliver tabt på gulvet – dem med 
dårligt selvværd. 
Dreng: Der er dem, der bliver voldtaget og presset til sex, når de har 
sendt sexsignaler en hel aften og så siger nej.

Dreng: Det er måske heller ikke alle, som kan leve op til 
forventningerne... så bliver man bare usikker i stedet for.

Når seksuelle budskaber og signaler bliver en del af hver-
dagen, kan det måske påvirke pigers og drenges selvop-
fattelse og kan påvirke de krav, de stiller til sig selv og 
deres kærester. Både piger og drenge skal derfor lære 
at være kritiske overfor kønsrollerne i medier, reklamer 
og pornografi. 

Pige: Jeg var inde og se Chippendales for nylig, fordi 
det var skægt. Da jeg kom hjem, kunne jeg da sagtens 
adskille min kæreste fra dem.
Dreng: Det handler ikke om pornografien – det hand-
ler om at have selvværd nok til at sige ja eller nej, og 
om at sætte sin egen grænse.
Dreng: Jeg har et filter. Jeg ser, hvad jeg vil se.
Pige: De fleste kan da sagtens skelne.
Pige: Det er først og fremmest et problem med ekstrem porno i de 
mindre klasser. Man kan godt se, at det ikke er del af virkeligheden, 
når man kommer op i de højere klasser.

Gør du det, FORDI DU HAR LYST,  

eller???
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DISKUTÉR
Hvad er forskellen mellem fiktion og virkelighed?
Hvordan kan man skelne mellem fiktion og virkelighed?
Er det OK at blande fiktionen ind i virkeligheden en gang 
imellem?
Hvorfor er der forskel på, om drenge eller piger kan lide 
at lade sig inspirere af pornografien?
Bruger du pornografi som seksualoplysning?
Hvis du bruger pornografi som seksualoplysning, kan du 
så skelne mellem fiktion og virkelighed?

?eller
SMITTER PORNOEN ?
Svenske tal viser, at blandt drenge i 18-24-års 
alderen, som har set pornofilm eller pornografi 
på nettet, har 12 % dyrket analsex, mens det 
kun er tilfældet for 2 % af de drenge, som ikke 
har set pornofilm eller anden pornografi.
 
Blandt de svenske piger i alderen 18-24 år, 
er det 13,4 % af dem, der har set pornofilm 
eller anden pornografi, som også har dyrket 
analsex, mens det kun er tilfældet for 3 % af 
de piger, som ikke har set pornofilm og anden 
pornografi. 

Samme mønster tegner sig, hvis man spørger til 
piger og drenges erfaringer med oralsex. 
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På en konference den 1. november 2005 debatterede piger og dren-
ge i alderen 17-19 år pornografi. I løbet af dagen kom der mange 
gode bud på, hvordan pornoficeringen påvirker piger og drenge, og 
hvad man kan gøre ved det. Til sidst fremlagde deltagerne deres 
bud for ministeren. 

Her er et udpluk:
Pige: Vi er i 2005 og sex sælger, og det er vi med til, for vi køber jo 
tingene. Vi kan da bare lade være med at købe ting med klamme 
reklamer.
Pige: Hvor stort er problemet i hverdagen egentlig. Der er jo en 
grund til, at der en slukknap på et TV.
Pige: Vi skal have selvtillid nok til selv at vælge.
Pige: Mange reklamer burde forbydes.
Pige: Der skal ikke være forbud mod porno, men der skal sættes 
grænser.
Dreng: Der skal snakkes mere om det – helst mellem os selv.
Pige: Der skal være plads til så mange ting. Det er svært at sætte 
grænser i en grænseløs tid.
Dreng: Vi skal ikke indføre restriktioner. Det er ikke muligt. Det er 
holdningerne, der skal påvirkes, som man for eksempel gjorde ved 
spritkørsel-kampagnerne.

Pige: Åbenhed er nøgleordet. Skolen og forældrene skal påtage sig 
et større ansvar i form af en åben debat.
Pige: Det er altså også vores eget ansvar – man kan da lade være 
med at købe plader med en rapper, der har et helt vildt sexistisk 
sprog.
Dreng: De store skal være rollemodeller, for de små kopierer det, 
de store gør.
Pige: Debatten er afgørende – især på skolerne. Man skal kunne se, 
hvad der er rigtigt og forkert for én selv, uanset hvad andre siger.
Pige: Seksualundervisningen skal også tage fat på, hvad der er vir-
kelighed, og hvad der er underholdning. Det skal heller ikke kun 
handle om anatomi. Der skal mere sex på bordet.
Dreng: Man kunne for eksempel analysere nogle raptekster i musik 
og snakke om, hvordan de viser piger og drenge
Pige: Porno skal være tilgængeligt, men det behøver altså ikke lige 
være sammen med mælken i Irma.



DISKUTÉR
Diskutér konference-deltagernes forslag. 
Er du enig eller uenig i:

Er det nødvendigt at gøre noget – og hvad? 

Hvordan påvirker pornografien din opfattelse af 
dig selv?

Påvirker den nogle mere end andre?

Er der forskel på, hvad piger og drenge synes om 
pornografi og pornoficeringen af moden, gadebil-
ledet, reklamerne, musikken og sproget?

Hvad ville du sige til ministeren, hvis du var med 
på konferencen d. 1 november?
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Danmarks minister for ligestilling, Eva Kjer Hansen, vil med dette 
debatmagasin få piger og drenge til at debattere pornografi og por-
noficering. Til debatmagasinet hører en video, som kan downloades 
på www.lige.dk.

Magasinet er tredje nummer i serien ”ung og køn” fra minister for 
ligestilling til unge i alderen 15-19 år. Debatmagasinet distribueres 
via skoler og uddannelsessteder i hele landet. 

I dette nummer præsenteres en række artikler, udsagn fra unge, 
spørgsmål og bud på løsninger, som kan danne grundlag for debat 
om pornografi, pornoficering og kønsroller på skolerne. 

Du kan også ringe til Ligestillingsafdelingen og bestille gratis rap-
porter eller debatmagasiner på tlf: 3392 3311

UNG OG KØN SERIEN

ISBN 87-91292-54-9


