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GRUNDSKOLEN & PORNOGRAFI
- En undersøgelse af  stillingtagen til pornoens tilstedeværelse på danske grundskoler

Denne rapport er udgivet af  foreningen Porno & Samfund i 2017
Rapporten er baseret på en spørgeskemaundersøgelse foretaget af  Porno & Samfund i 2016.
© Copyright 2017

I 1969 blev det gjort lovligt at fremstille, sælge og eje pornografiske billeder og 
film. Erfaringen fra den erotisk litteratur var, at en lovliggørelse medørte et fald i 
interessen og produktionen, og den daværende regering vedtog frigivelsen med 
en forventning om, at det samme ville ske for pornografien. Det viste sig imid-
lertid ikke at være tilfældet, tværtimod. I takt med den teknologiske udvikling, er 
fremstillingen og forbruget af pornografi steget, ikke mindst efter at bredbånd 
på mobile enheder er blevet hvermandseje. 

Der er kun i begrænset omfang udført forskning og undersøgelser på området 
og følgeligt er der meget lidt faktuel viden om konsekvenserne af pornografi. 

Denne undersøgelse omkring forbrug af pornografi i grundskolen er foretaget 
af Porno & Samfund udfra en oplevelse af manglende viden på området, især i 
relation til børn og unge. 

I de senere år har der været flere sager i medierne omkring problematiske 
situationer i skolerne, hvor pornografiske billeder og film har været omdrej-
ningspunktet. Tilsvarende har hævnporno desværre været et alvorligt problem 
så ofte, at det nu er nået den politiske dagsorden.

Blandt misbrugsbehandlere er der de seneste år konstateret et øget behov 
blandt unge for hjælp til at komme ud af afhængighed af pornoforbruget.

Men uden evidens bliver debatten reduceret til smagsdommeri.
Porno & Samfunds formål med denne mindre undersøgelse har været at bidrage 
til evidens baseret oplysning af området ved at indsamle data om pornoens 
tilstedeværelse i grundskolen og dermed fremme en nødvendig dabat på områ-
det.

FORORD
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Metode
Denne rapport fremlægger og fortolker dataene fra den undersøgelse Porno & 
Samfund foretog i 2016. 
Landets grundskoler har fået tilsendt et brev, addresseret til skolelederen, hvori 
et papir fortæller om undersøgelsen og opfordrer indtrængende til deltagelse, 
ved at følge et vedlagt link. 

Det digitale spørgeskema spørger ikke til skolens specifikke navn, og er 100% 
anonymt af  hensyn til emnets karakter.

Det er således en primært kvantitativ undersøgelse, med henblik på at indsamle  
let sammenligenlige data til at skabe et nationalt overblik over problemstillingen. 
Der er dog også indlagt spørgsmål af  mere kvalitativ karakter, for at give mulig-
hed for individuelle besvarelser til områder med svær forudsigelighed eller store 
variationsmuligheder.

Undersøgelsen er alene foretaget og fortolket af  foreningen Porno & Samfund, 
som har til hensigt at skabe en indsigt i pornografiens tilstedeværelse på lan-
dets skoler. Det er således ikke en fuldstændig upartisk tilgang, idet foreningen 
ikke er uden allerede eksisterende overbevisninger i opfattelsen af  porno, men 
eksempelvis deler regeringens synspunkt om, at porno kan være skadeligt for 
børn og som minimum bør ledsages af  behørig voksenvejledning. Således er 
en del af  formålet med undersøgelsen, at bringe opmærksomhed på i hvor stor 
grad de offentlige grundskoler stiller netværk og computer til rådighed for børn 
og unge, som ifølge loven ikke er gamle nok til at købe pornografi. 

Med andre ord er Porno & Samfund ikke ubetinget modstander af  porno, men 
ønsker blot at det på lige fod med andre produkter der lovmæssigt er forbeholdt 
voksne brugere, også på praktisk niveau forbeholdes voksne brugere. Hensig-
ten med undersøgelsen er derfor, at give et øjebliksbillede af  problemstillingen, 
for bedre at kunne vurdere hvor foreningen skal fokusere kræfterne for at yde 
mest mulig gavn.
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DATAGRUNDLAG
De demografiske spørgsmål   
46 forskellige kommuner 
Antal kommuner i dk 98
Svarprocent:
47 % af  landets kommuner er repræsenteret

Antal skoler i undersøgelsen 95
Antal elever, baseret på kategorier 33150
Antal elever pr skole i snit 349

Antal offentlige folkeskoler i DK 1289
Antal elever i DK 548453
Antal elver pr skole i snit 425

Svarprocent skoler 7%
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OMFANG & 
REGISTRERING
En ud af  fire skole registrerer situationer hvor porno har været involveret. Uden  
dokumentation eller fastholdelse af  de situationer der opstår, hvor porno har 
været en faktor, er vurderingen af  situations omfang desværre udelukkende 
afhængig af, hvad den enkelte skoleleder har været involveret i eller er blevet 
oplyst om og i øvrigt er i stand til at huske på svartidspunktet.
Dette svækker reliabiliteten af  de afgivne svar, og antallet af  oplyste tilfælde vil 
derfor forventeligt være lavere end det faktiske antal, medmindre skolelederen 
aktiv har forsøgt at kompensere for vedkommendes manglende indsigt eller 
inddragelse i hvert enkelt tilfælde.

Tilsvarende er det bemærkelsesværdigt, at der ved den højeste angivelse af  
tilfælde er indsamlet data automatisk, via installeret pornofilter på netværket. 

En fælles nordisk undersøgelse fra 2006 af  unges pornoforbrug*, viser at 96-
99% af  alle drenge fra 12-16 år har et regelmæssigt forbrug, og at forbruget 
typisk starter omkring 12 års alderen, men kan begynde så lavt som ved 5 år. 
Det er i det lys interessant, at 27% at skolederne i denne undersøgelse har en 
oplevelse af, at porno aldrig har været et emne på skolen.

*Kilde: http://www.nikk.no/wp-content/uploads/NIKKpub2006_Unge-kon-og-pornografi_Slutrapport.pdf
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REGISTRERING
FORTSAT
Svarene i dette spørgsmål viser mere end noget andet, at der ikke er nogen 
fælles strategi eller metode, til registrering af  pornoens tilstedeværelse.
Den enkelte skole har på godt og ondt fuld frihed til selv at forholde sig til såvel 
problematikken, som til hvorvidt der skal ske nogen videndeling på området. 

Forskelligheden i svarene indikerer at enhver form for videndeling er en udfor-
dring, idet de meget forskelligartede indsamlinger af  data, besværliggør sam-
menligning. Enhver form for evidensbaseret dialog på området bliver dermed 
hurtigt begrænset til at tage afsæt i anekdotisk evidens alene. Som den sværest 
generaliserbare evidensform giver det meget begrænsede muligheder for at 
bruge denne viden aktivt på samfundsniveau.

Et muligt fokuspunkt kunne derfor være, at opfordre til en ensartet registre-
ringsform, med henblik på at sikre en anvendelighed i den dataindsamling som 
er mulig, når fx landets ca 1300 folkeskoler (+ ca 5oo private og friskoler) 
oplever pornoens tilstedeværelse på skolerne.

OMFANG

Det viste er et udpluk af  24 svar.
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KARAKTERISTIK 
AF TILFÆLDE
Den hyppigste registrering af  porno, har været når elever har prioriteret porno 
over skolearbejde. Det har 38% af  skolerne oplevet. Det er her væsentligt at 
fremhæve, at størstedelen af  skolerne ikke har noget udstyr til at registrere den 
reelle tilgang til pornosider, og disse registreringer er derfor primært baseret 
på situationer, hvor eleverne er blevet opdaget visuelt i klassen. Det er her 
bemærkelsesværdigt, at det alligevel er ca. 4 ud af  10 skoler der oplever denne 
adfærd.
En sørgelig observation er desuden, at 4% af  skolerne rapporterer at have 
oplevet porno anvendt i forbindelse med krænkning. Det er 1 ud af  20, hvilket 
heldigvis i sig selv ikke er en stor andel, men når børn bliver krænket seksuelt, 
er det omvendt et fænomen med alvorlige og desværre ofte varige konsekven-
ser, for børn, familier og samfund. Det rejser spørgsmålet, om vi fra politisk side 
ruster skolerne i tilstrækkelig grad, eller om en indsats som central anonym 
registrering af  netadfærd, og vidensdeling om netadfærd af  ville kunne sænke 
antallet af  pornorelaterede krænkelser?

Porno & Samfund vil her gerne skabe debat om, hvorvidt det er acceptabelt at 
elever frit kan anvende skolernes netværk og materiel til at krænke andre ele-
ver? Når det teknisk er muligt at begrænse, eller få fuld indsigt i enhver form for 
tilgang til porno på skolens net, er det så acceptabelt, at denne manglende 
kontrol giver mulighed for krænkelser? Og hvis ikke, hvordan kan vi så balance-
re mellem frihed under ansvar, og risikoen for uoprettelig skade?
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KARAKTERISTIK 
AF ”ANDET” 
Under kategorien ”andet” er den mest enslydende respons, at ”børn” og ”små 
børn” har set på porno på skolens net og udstyr. Der er desuden i flere tilfælde 
gisnet på at forældre måske har brugt børnenes udstyr, og har glemt at lukke 
for besøgte pornosider. Det leder til spørgsmålet, om det er fordi børnene er så 
små, at det er usandsynligt eller svært at forestille sig, at det er dem selv der 
har set det?

Reaktionen er forståelig, men ikke desto mindre problematisk, idet de omtalte 
nordiske undersøgelser peger på, at børn ned til 5 års alderen har set porno.
Dermed bliver problemstillingen forværret, idet børn i den alder kan tage skade 
af  at se porno, uden at forældre eller andre voksne, kan hjælpe barnet med at 
forholde sig til det sete. Med de teknologiske muligheder anno 2017 er det her 
værd at notere, at der ikke er nogen begrænsning på hvilke seksuelle præferen-
cer og perversioner børnene har adgang til i fuld HD video.

Porno & samfund fokuserer her på, at Danmark som samfund har valgt ikke 
blot at lovliggøre pornografi, men også at stille udstyr og net til rådighed som 
børn kan bruge til andet end læring. Som et absolut minumum opfordrer Porno 
& Samfund til, at Danmark tager ansvar for disse beslutninger, og sikrer at der 
foretages regelmæssige standardiserede indsamlinger af  data om hvad konse-
kvenserne af  disse beslutninger er.
Porno & samfund taler ikke nødvendigvis for begrænsning via filter, men entydigt 
for automatiseret opsamling af  data, via eventuelt anonymiseret softwareba-
seret registrering. Vi kan ikke som samfund handle på noget vi reelt ikke ved 
noget om.

Det viste er et udpluk af  23 svar.
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ER DER FILTER
En ud af  fire skoler har en eller anden form for filtreringssystem.  Der er megen 
forskel på svarene ift. både det at få opsat filtre, filtrenes formål og filtrenes 
funktionalitet. Det tyder på en del forvirring samt forskellig forståelse for eller 
holdninger til eller hvorfor der måtte være et behov for filtersystemer. 

Webfilter, en dansk udviklings- og vidensvirksomhed som udbyder sikkerhedsløs-
ninger og webfiltrering til undervisningsområdet, foretog i 2015 en undersøgel-
se blandt undervisere*, der viste, at disse ønsker, at skolen tager ansvaret for 
problemet i skoletiden og finder løsninger. Den manglende viden om hvad filtre 
kan i dag, kan være en af  grundene til at der er reservationer ift. at opstille 
filtre. Porno & Samfund er som tidligere nævnt ikke entydig fortaler for filtre, 
men ønsker en debat hvor der eksempelvis i større grad skelnes mellem de 
forskellige alderstrin i holdningerne til filter. Det er ikke muligt at praktisere sam-
me frihed under ansvar for 5-årige som vi ellers som samfund med stor succes 
praktiserer for børn og unge i pubertetsalderen. Vi ønsker at der i debatten 
reflekteres over den risiko, der er forbundet med at ville prioritere autonomi 
over forbud, som pædagogisk princip.

*Kilde: http://newsbreak.dk/har-dine-boern-set-porno-skoletiden/
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HVILKET FILTER
For de fleste skoler der har et filtrerings system, er det Kommunen der har 
taget ansvaret. På andre skoler ser det ud til at det er de IT ansvarlige og på 
nogle ved lederen ikke om der er filter eller ej. Generelt viser tallene, at det er 
de færreste skoleleder, der har en bevidsthed om filteret i sig selv, hvilket Porno 
& Samfund ikke skal tage stilling til, men alene udtrykke et håb om, at der på 
skolen er personale, som i så fald har det ansvar og den bevidsthed.
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INTET FILTER
Svarene peger på 4 overordnede årsager til hvorfor skolerne ikke har filtre:

- Filtrene stopper eller hindrer relevante sites og materiale som skal bruges i 
undervisningen
- Børn skal rustes gennem dialog og viden til selv at håndtere eksponering af  
pornografisk materiale 
- Porno er ikke et problem
- Manglende viden om porno eller filtre eller begge.

Igen er forhåbningen fra Porno & Samfund, at disse oplysninger kan tjene til 
øget debat om problemstillingen.
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ER DER SØGT 
INDSIGT
Mindre end en tredjedel af  de adspurgte, har undersøgt hvad den faktuelle 
situation er. Det finder Porno & samfund bekymrende, idet skolerne har børnene 
i størstedelen af  dagtimerne, hvor deres tilstedeværelse på nettet ikke blot er 
opmuntret, men påkrævet. At der ikke er flere der har forholdt sig til hvorledes 
denne tilstedeværelse rent faktuelt udfolder sig i det virtuelle univers, ser vi som  
dybt problematisk og bekymrende. Det rejser spørgsmål om hvem der reelt har 
ansvaret for vores børn når de er i skole, hvis skolen ikke er bekendt med hvad 
eleverne reelt foretager sig, og om hvorvidt ’frihed under ansvar’ betyder at vi 
som samfund ikke ønsker en ellers mulig indsigt i, hvad vore børn oplever og 
lærer i skolen, udover pensum. 
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RESULTATER AF 
INDSIGT
Igen viser undersøgelsen, at der er meget forskel på, hvad de enkelte skoler 
gør, hvilken vidensniveau der er, og at det kan være holdninger snarere end fak-
ta dvs. reel viden der influerer hvad man gør. Spørgsmålet her må være - ønsker 
vi at handle velinformeret, eller velment, når vi varetager vores børns tarv?
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ØNSKE OM 
INDSIGT
En ud af  fem ønsker ikke at kende elevernes faktuelle forbrug men over 50 
% af  skolelederne angiver et klart ønske om at kende elevernes færden i den 
digitale verden. Dette indikerer et klart behov. 



28 29

MODSTAND MOD 
INDSIGT
De typiske svar på hvorfor der ikke ønskes mere indsigt i, hvad eleverne bruger 
skolens netværk til er, at de ikke har observeret problemer eller set behovet 
herfor, eller at der er en fuld tillid til at eleverne selv kan håndtere det de ser. 
Er du enig? Porno & Samfund kunne her god ønske en dialog med skolelederne 
om, hvorvidt det også gælder for elever i indskolingsalderen.
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POLITIK
4 ud af  10 har enten vedtaget og udarbejdet en decideret politik eller blot taget 
stilling eller ledelsesmæssigt tilkendegivet at porno på skolen bør adresseres. 

6 ud af  10 har ikke. Dette bør give stof  til eftertanke om, hvorfor nogle skoler 
gør meget ud af  at være opmærksomme på og gøre noget ift. porno på skolen 
og andre ikke gør. Hvad er det nogle skoler ved som andre ikke ved?

Nok så væsentligt er det også værd at bemærke den signalværdi der ligger i at 
skoler har en alkoholpolitik og rygepolitik, men ikke prioriterer at have en por-
nopolitik. Om hvorvidt porno burde være lovligt at købe for børn og unge er en 
debat for sig, men vi finder det bemærkselsesværdigt, at der trods fællesnævne-
ren om lovmæssig alderskrav, ikke synes at være interesse i at yde beskyttelse 
til børnene på lige vilkår. Spørgsmålet er, hvad der skaber denne forskel. Er det 
frygten for at have en moralsk holdning i et frisindet land? Er det fordi vi mener 
lovgivningen er forkert? 

Vi finder det under alle omstændigheder interessant, at vi på regeringsniveau 
har valgt en politik, og på skoleniveau tilsyneladende oftest har valgt IKKE at 
have en politik - eller i det mindste ikke har valgt at have en politik. Men hvordan 
synes du det burde være på det sted hvor dine børn er 6-8 timer om dagen?
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POLITIKKENS 
ORDLYD
I store træk og ret ens for alle svar her - porno skal ikke være til stede på deres 
skole. De skoler der har en politik ift. porno på skolen har for det meste tydelige 
og konkretiserede forholdsregler med retningslinjer, der bliver håndhævet. 
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PÆDAGOGISKE 
RETNINGSLINJER
1 ud af  4 har pædagogiske retningslinjer.

Fraværet af  retningslinjer kan skabe risiko for manglende kvalificeret stillingta-
gen og italesættelse. Det lægger desuden ansvaret over på den enkelte lærer 
eller pædagog, uden at denne har anden referenceramme end hvad vedkom-
mende personligt synes at finde meningsfuldt, eller har af  kulturelle holdninger. 
Men er det et fordel eller en ulempe, at der ikke er nogen central stillingtagen?
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RETNINGS-
LINJERNES 
ORDLYD
De skoler, der har udarbejdet en politik og som også håndhæver den, lader det 
til igennem dette at sende tydelige signaler til alle på skolen såvel den enkelte til 
gruppen, fra underviser til elev om hvilken adfærd og kultur skolen har udstuk-
ket. Det er oftest nemmere at finde vej i det relationelle, når man har et ”kort” 
at navigere efter end at overlades til tilfældige regler og ustruktureret samspil.
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SAMARBEJDS-
PARTNERE
I skolerne hentes der oplysning, hjælp og sparring mange forskellige steder fra. 
De indkomne svar kan umiddelbart kan kategoriseres i 15 forskellige grupper. 
Top 5:  SSP;  intern netværk; relevante fagfolk; forvaltninger/kommunen; ingen 
steder.  Det bliver med andre ord meget tilfældigt, hvor der søges viden og 
sparring, hvorved det også bliver mere tilfældigt, hvilke rammer børnene har, 
afhængig af  hvilken skole de går på.
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KONKLUSION
På baggrund at tallene konkluderer vi, at der på de fleste danske skoler i me-
get ringe grad tages stilling til pornoens tilstedeværelse, og at der mangler 
retningslinjer og forholdsregler.
Som følge af  ovenstående lader det til at pornografi er tilgængelig via skolens 
netværk til de fleste elever uanset alder, uagtet at det er et udtalt voksenpro-
dukt, der jf. dansk lovgivning ikke er egnet for mindre børn og ikke må sælges til 
børn og unge under 16 år, 
Undersøgelsen viser en mangelfuld indsigt på mange skoler om pornoens på-
virkninger og de problematikker der kan opstå.
Porno & Samfund har med denne mindre undersøgelse af  tilstedeværelsen og 
håndteringen af  porno på de danske grundskoler fundet, at der er behov for 
mere oplysning til skolerne og forældre, og vi finder udviklingen på området 
bekymrende og anbefaler mere debat, forebyggelse og forskning.

HANDLING
- fra Porno&Samfunds side:
 
1) På baggrund af  rapporten vil Porno&Samfund arbejde for, at den viden, 
forskning og erfaring, der allerede findes i andre lande, bliver formidlet til 
relevante interessenter og berørte parter på grundskole området. Vi vil også 
arbejde for, at der sker mere forskning på området i Danmark (seneste under-
søgelse ift. unge og pornografi er en fælles nordisk fra 2006).

2) Med det øgede fokus på digital dannelse af  børn og unge, arbejder vi for at 
opnå en øget bevidsthed og opmærksomhed omkring de skadelige virkninger, 
som opstår af  online porno. F.eks. negativ og forvrænget opfattelse af  krop, køn 
og relationer, deling af  pornografiske billeder og film, seksuelle dysfunktioner, 
forrået syn på kvinder, afhængighed etc.

3) Porno & Samfund vil arbejde for at øge bevidstheden i samfundet generelt, 
men især blandt børn og unge omkring pornoens uhensigtsmæssige og skade-
lige virkninger og vil opfordre og indbyde relevante aktører til at samarbejde om 
at udarbejde og iværksætte oplysnings- og forebyggelseskampagner.
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KONTAKT
Heidi Als Ringheim
CEST, CEPT, PCSA - Professional Certificate in Sex Addiction
Formand for Porno og Samfund
mobil: +45 3113 9778

www.pornoogsamfund.dk
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