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Sammendrag 

I denne oppgaven undersøker jeg ungdomsskolelæreres erfaringer med å undervise om 

seksualitet og pornografi i samfunnsfag og naturfag. Forskning viser at lærere mangler 

kompetanse for å undervise om seksualitet, og at lærere både ønsker seg og trenger flere 

verktøy for å kunne undervise om kompetansemålene som omhandler seksualitet. Forskning 

viser også at pornografi er et tema som ofte kommer opp i denne undervisningen, men at 

lærere ikke har noe faglig utgangspunkt eller veiledning for å snakke om dette tema med 

elever. Dette er utgangspunktet for oppgavens to problemstillinger som jeg ønsket å utforske: 

1) Hvilke undervisningsstrategier tar lærerne i bruk i undervisning om seksualitet, og hvilke 

forhold påvirker dette? 2) Hvilke kulturelle repertoarer trekker lærerne på i undervisning om 

seksualitet? Det empiriske materialet jeg har brukt for å svare på disse to spørsmålene består 

av ti intervjuer med fem samfunnsfagslærere og fem naturfagslærere som jobber ved ulike 

ungdomsskoler i Norge.  

Gjennom oppgaven vises det hvordan seksualitet og pornografi er historisk og kulturelt 

betinget, og at dette påvirker undervisning om seksualitet. Derfor analyseres det empiriske 

materialet ved bruk av kultursosiologiske perspektiver. Jeg bruker teoretiske perspektiver fra 

Ann Swidler og Mary Douglas. Swilders begreper om handlingsstrategier og kulturelle 

repertoarer hjelper meg å undersøke hvilke undervisningsstrategier lærerne bruker i 

undervisning om seksualitet. Swilder (2001) argumenterer for at kultur påvirker handling. 

Derfor undersøker jeg også forskjellige forhold som påvirker lærernes 

undervisningsstrategier. Begrepet om kulturelle repertoarer gir meg anledning til å identifisere 

to måter lærerne snakker om pornografi på, i undervisning om seksualitet: realitetsrepertoaret 

og normalitetsrepertoaret. De ønsker både å realitetsorientere elevene i forhold til pornografi, 

og kommunisere at det er vanlig å bruke. Lærerne bruker disse repertoarene på ulike måter, og 

på bakgrunn av dette utviklet jeg en lærertypologi: den moralske lærer, den relasjonelle lærer 

og den liberale lærer. Idealtypene brukes for å fremheve hvordan lærerne bruker de kulturelle 

repertoarene. Douglas (2002) forståelse av rent og urent tilbyr meg muligheten til å forstå 

hvorfor pornografi behandles på måten den gjør i undervisning om seksualitet. Undervisning 

om seksualitet analyseres først. Deretter snevres blikket inn, hvor læreres erfaring med og 

behandling av pornografi i denne undervisningen analyseres. Av begge analysekapitlene 

kommer det frem at undervisning om seksualitet er et spenningsfelt, og et ulendt terreng å 

navigere seg i for ungdomsskolelærere i samfunnsfag og naturfag. Dette kommer særlig til 
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syne gjennom analysekapittelet om pornografi. Seksualitet, kropp, kultur og samfunn møtes i 

denne undervisningen, og derfor kommer jeg avslutningsvis i oppgaven med innspill på at det 

burde etableres en større kultur for undervisning om seksualitet i skolen, og at en måte å gjøre 

dette på er å styrke tema i læreres utdannelse.  
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 Innledning 

Undervisning om seksualitet i den norske skolen får kritikk fra flere hold. En undersøkelse 

viser at elevene generelt synes undervisning om seksualitet er grei (Sex og samfunn 2017). 

Dette speiler ikke den kritikken ungdommer har uttrykt i forskjellige aviser de siste årene. 

Undervisning om seksualitet er regelmessig på dagsorden i media, hvor elever forteller at de 

ikke lærer om hvordan kroppen utvikles mot å bli voksen eller hva mensen er (Solheim 2019). 

De synes undervisning om seksualitet er for dårlig fordi den kun tar for seg 

kjønnssykdommer, prevensjon og abort, og ikke det som er positivt med sex. Elever ønsker 

seg mer kunnskap om seksualitet fordi det er et sentralt aspekt ved menneskelivet, samtidig 

som de opplever at lærerne synes dette er ukomfortabelt å undervise i (Solheim og Kringstad 

2019). Liknende kritikk kommer fra folk som jobber innen feltet. Det uttrykkes at lærere 

burde fokusere mindre på det tekniske og heller lytte til hva ungdommene ønsker å lære 

(Engh 2018). Fagpersoner argumenterer for at vi må ha en nasjonal dugnad for å forbedre 

denne undervisningen, blant annet ved å heve læreres kompetanse på området (Olsen og 

Støle-Nilsen 2018). 

Forskning bekrefter fremstillingene kritikken av undervisning om seksualitet som kommer 

frem i media. Heller ikke lærerne synes at undervisning om seksualitet er god nok. Dette viser 

en undersøkelse av kontaktlærere i grunnskolen hvor syv av ti mener at kvaliteten er på denne 

undervisningen er for dårlig (Hind 2016). Av forskning kommer det også frem at lærere 

mangler kompetanse for å undervise om seksualitet, og de færreste lærere har hatt seksualitet 

som tema i sin utdannelse (Røthing og Svendsen 2009; Stubberud et.al. 2017). Lærere har 

gjerne gode intensjoner, men det gjør ikke nødvendigvis undervisningen noe bedre (Røthing 

2007). Dette medfører ofte at undervisning har et snevert fokus på seksualitet som innebærer 

reproduksjon, prevensjon og abort. Dermed blir det mindre fokus på seksuelt og kulturelt 

mangfold, lyst og nytelse (Røthing og Svendsen 2009; Mühleisen og Svendsen 2009). 

Undervisningen burde heller gjøres relevant for ungdom, hvor man snakker om seksuelle 

erfaringer og praksiser, fremfor å tenke at dette er temaer som tilhører voksenlivet (Røthing 

og Svendsen 2009). Problemstillinger rundt det seksuelle og intime kan både utdype og 

tydeliggjøre unges egne intime opplevelser, samt inntrykk og erfaringer. Det kan også 

tilfredsstille barn og unges nysgjerrighet (Koritzinsky 2014). 
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Forskning viser også at lærere ønsker seg økt kompetanse for å undervise om seksualitet. 

Pornografi er et av temaene lærere ønsker, og trenger, flere verktøy for å snakke om 

(Stubberud et.al. 2017). Pornografi som forskningsfelt i Norge er ikke stort, og derfor også 

lite belyst i undervisningssammenheng. Det forskning på undervisning om seksualitet i den 

norske skolen derimot kan vise er at pornografi prioriteres i undervisning om seksualitet 

fremfor andre temaer, som incest (Røthing og Svendsen 2008: 53), og blant annet seksuell 

lyst, orgasme og samleiestillinger (Hind 2016: 47). Det er til tross for at det ikke nevnes i 

ungdomskolens læreplaner. Heller ikke i Utdanningsdirektoratets ressurshefte for lærere i 

grunnskolen under tittelen «Seksualitet og kjønn» (2011) tas temaet opp. Dette betyr at lærere 

har et lite grunnlag for å snakke om pornografi i undervisning om seksualitet.  

En studie (Haste 2013) gjort på en kostskole for gutter i England viser at elevens språk, når de 

stiller spørsmål om seksualitet, er preget av at de har sett pornografi. Samtaler med elevene 

viser at pornografi er noe de aller fleste møter på i hverdagen, frivillig eller ufrivillig, og vil 

derfor påvirke unges forståelse og språk vedrørende seksualitet og seksuelle praksiser (Haste 

2013). Ungdom i Norge ser mye på pornografi, med en overvekt av gutter, (Staksrud og 

Ólafsson 2011), og for en lærer kan det derfor være gunstig med gode verktøy for å snakke 

om dette når, eller hvis, pornografi kommer opp i undervisningssammenheng. Forskning sier 

også at vi lever i en pornofisert kultur (McNair 1996; Atwood 2002), eller det man kan kalle 

«pornofisering av det offentlige rom» (Sørensen og Knudsen 2006). Begge betegnelsene 

innebærer at kulturen rundt oss inneholder mange henvisninger til seksualitet og nakenhet, 

som flere forstår som en mainstreaming av pornografien, både i media og byrommet (McNair 

1996; Atwood 2002; Sørensen og Knudsen 2006). Dermed er det tilnærmet uunngåelig for 

unge å møte på fremstillinger av seksualitet og pornografi i hverdagen (Sørensen og Knudsen 

2016; Haste 2013). Begrepet pornografi brukes ofte som merkelapp på produkter og objekter 

man finner uakseptable, er ofte knyttet til sensur. Mest sannsynlig vil det også oppleves 

skamfullt for mange som avslører eget bruk av pornografi (Træen, Spitznogle og Beverfjord 

2004: 193). Dette taler sterkt for nødvendigheten av å snakke om pornografi i undervisning 

om seksualitet.  

Sosiologisk sett er dette interessant fordi forholdet mellom det offentlige og private kommer 

til uttrykk når seksualitet og pornografi drøftes i skolesammenheng. Temaer som ved første 
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tanke anses å være private er som regel også et offentlig anliggende (Plummer 2003). 

Pornografi og seksualitet er eksempler på dette. Ken Plummer (2003: 70) skriver at begrepet 

intimitetens medborgerskap refererer til alle de områdene i livet som virker å være personlige, 

men som er knyttet til og strukturert av, eller regulert gjennom, den offentlige sfæren. Det 

man anser som privat og personlig er som regel også et offentlig anliggende (Plummer 2003: 

70). Det intime og private livet er i større grad knyttet til den politiske agenda i dagens 

samfunn nå enn før. Dette handler blant annet om erkjennelsen av at måten man leder sine 

private liv kan ha innvirkning på samfunnet. Et eksempel på dette er at seksuell helse i stor 

grad kan knyttes opp mot hva et gitt samfunn anser som ønsket og uønsket praksis (Plummer 

2003). Plummer uttrykker også at teknologiutvikling har ført til og fortsatt fører med seg nye 

problemstillinger om unges seksuelle praksiser. Seksuell praksis nå har en digital arena 

gjennom sosiale medier og andre sosiale plattformer, som har resultert i en utvidelse av 

arenaer for nettopp seksuell praksis, men også overgrep og krenkelser.  

1.1 Problemstillinger 

Til tross for at tematikken er sosiologisk interessant er det skrevet minimalt om undervisning 

om seksualitet og pornografi innen det sosiologiske fagfeltet etter hva jeg har funnet, særlig 

innenfor en norsk kontekst. I Norge har dette fått større oppmerksomhet innen 

kjønnsforskning og det pedagogiske feltet. Det fremkommer at undervisning om seksualitet er 

et utfordrende felt, og dette settes på spissen når pornografi blir en del av bildet. Dette ønsker 

jeg å utforske nærmere gjennom to problemstillinger. Disse lyder: 

A)     Hvilke undervisningsstrategier tar lærerne i bruk i undervisning om seksualitet, og 

hvilke forhold påvirker dette? 

B)     Hvilke kulturelle repertoarer trekker lærerne på i undervisning om seksualitet? 

Spørsmål A undersøkes i første analysekapittel om undervisning om seksualitet. Spørsmål B 

undersøkes og besvares i andre analysekapittel som omhandler pornografi.  

For å forstå kritikken av undervisning om seksualitet har jeg i denne studien intervjuet ti 

ungdomsskolelærere om deres erfaringer med å undervise om seksualitet og pornografiens 

plass i denne undervisningen. Informantene består av fem samfunnsfagslærere og fem 
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naturfagslærere. Dette er begge fag som har seksualitet nedfelt i kompetansemålene, og hvor 

lærere har erfaring med at pornografi blir tatt opp. Dette er fag som representerer helse 

(naturfag), og moral og samfunnsspørsmål (samfunnsfag). Skillet mellom fagene er, som vi 

skal se, ikke så tydelig når det kommer til undervisning om seksualitet. Jeg argumenterer for 

at undervisning om seksualitet er preget av kulturen vi lever i, og ønsker å undersøke dette 

med et kultursosiologisk perspektiv. Jeg mener at et slikt perspektiv kan løfte frem empirien 

og bidra med ny innsikt i tematikken. Oppgavens teoretiske rammeverk bygger derfor på Ann 

Swidlers og Mary Douglas kultursosiologiske perspektiver.  

1.2 Oppgavens gang 

Jeg ønsker altså å se på hva som påvirker lærernes undervisning om seksualitet, og hvordan 

denne undervisningen gjøres, og på hvilke måter pornografi tas eller kommer opp i 

undervisning. Jeg undersøker også hvordan lærerne snakker om dette med elever, og hvilke 

refleksjoner de har rundt pornografiens eventuelle plass i undervisningen. For å gjøre dette vil 

jeg i kapittel to gi bakgrunn for fremveksten av undervisning om seksualitet i Norge og 

forskning på feltet. Deretter gjøres det rede for pornografi med et historisk blikk, ulike 

definisjoner av pornografi og hvordan det vil defineres i oppgave, og videre forskning på 

pornografi. I kapittel tre gjøres det rede for oppgavens kulturteoretiske rammeverk hvor jeg 

følger Ann Swidlers og Mary Douglas teoretiske verker. Kapittel fire tar for seg oppgavens 

metodiske tilnærming. Kapittel frem er det første av to analysekapitler, og handler om 

undervisning om seksualitet. I kapittel seks gjør jeg rede for tre idealtyper basert på 

intervjuene med de ti lærerne. Dette resulterer i tre lærertyper som tas med i neste 

analysekapittel. Kapittel syv er det andre analysekapittelet. Her undersøkes det hvilke 

kulturelle repertoarer lærerne bruker når de snakker om pornografi i undervisning om 

seksualitet. Hvert analysekapittel avsluttes med en diskusjon. Kapittel åtte er oppgavens 

avslutning, problemstillingene besvares og hovedfunnene oppsummeres. Kapittelet avrundes 

med forslag til videre forskning. 
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 Bakgrunn 

I dette kapitlet vil jeg gjøre to ting. Jeg vil gi 1) historisk bakteppe for områdene jeg skriver 

om, henholdsvis undervisning om seksualitet og pornografi, og 2) gjøre rede for disse som 

forskningsfelt. Jeg vil først skrive om undervisning om seksualitet, deretter pornografi. 

2.1 Undervisning om seksualitet 

I denne delen vil jeg skrive om fremveksten av undervisning om seksualitet i norsk 

grunnskole. Dette innebærer at jeg vil se på sentrale endringer i kompetansemålene fra første 

halvdel av 1900-tallet, og videre hvordan undervisning om seksualitet foregår i dag. Så vil jeg 

redegjøre for undervisning om seksualitet som forskningsfelt. Jeg ønsker i denne delen å 

illustrere at seksualitet har handlet om, og fortsatt handler om, mye mer enn det som snakkes 

om i undervisning om seksualitet. Undervisningen beveger seg like vel i en retning mot å 

omfavne fler og fler tematikker. Jeg presenterer ikke en egen bolk under «tidligere 

forskning», men trekker det frem underveis i denne delen.  

2.1.1 Fremvekst av undervisning om seksualitet 

I 1935 ble seksualundervisning introdusert i norsk skole gjennom en veileder med tittelen 

«Forplantningslære» fra Otto L. Mohr 1935 (Røthing og Svendsen 2008: 7). Det var flere 

slike bøker som ønsket å nå inn til skolen, som «Helselære for piker» (kortversjon av 

«Sundhetslære for kvinner») av Kristiane Skjerve. Men Mohrs «Forplantningslære» ble valgt 

av departementet fremfor Skjerves bok, som ble brukt som supplerende 

undervisningsmateriell (Skundberg 2018). Politisk og helsefaglig arbeid for 

seksualopplysning for folk i Europa resulterte i seksualitetens voksende plass i skolen. Dette 

arbeidet hadde pågått siden midten av 1800-tallet, og begynte å øke på begynnelsen av 1900-

tallet. I 1935 stiftet svensk-norske Elise Ottesen Jensen, en pioner innen seksualopplysning, 

Riksforbundet for Seksuell Upplysning (RFSU) (Bäckman 2003: 53). Dette var en periode 

som var preget av vitenskapsoptimisme, og en sterk tro på samfunnets evne og ansvar til å 

påvirke folks reproduktive atferd. I denne perioden ble også forestillingen om ekteskapet og 

kjernefamilien, i form av mor, far og barn, fremmet som det beste rammeverket for 

menneskers seksualitet og reproduksjon. Den «patriarkalske kjernefamilien» som ideal fikk 
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på 1970-tallet kritikk både fra feminister og homoseksuelle aktivister, som ledet til en 

kjønnsnøytral ekteskapslov (Mühleisen og Røthing 2009: 21).  

Seksualitet og reproduktive rettigheter ble på andre halvdel av 1900-tallet viktige temaer i den 

feministiske kampen (Mühleisen og Røthing 2009: 20-21). I etterkrigstiden ble organisasjoner 

for seksuelle minoriteter i Norden stiftet. Disse gikk fra å være sosiale møteplasser til å være 

politiske bevegelser som kjempet for frihet og rettigheter til å leve livene sine på andre måter 

enn det som var vanlig på den tiden (Stubberud et.al. 2017: 7). Ny prevensjonsteknologi i 

form av p-pillen i kombinasjon med ideer om seksuell frigjøring førte til stor endring i 

seksualitetskulturen i Vesten. Det førte videre til at seksuell lyst og nytelse ble et større tema 

enn tidligere (Giddens 1992, Mühleisen og Røthing 2009: 18-19). Dette var en revolusjon 

innen seksualitet som igjen førte til at kvinners reproduktive rettigheter og seksuelle 

minoriteters rettigheter fikk større plass på et samfunnsplan (Mühleisen og Røthing 2009: 18). 

Selv om den seksuelle sfæren fremstår som et privat anliggende peker dette bakteppet på at 

seksualitet har vært et offentlig anliggende gjennom overvåking og regulering over lenger tid 

(Plummer 2003; Bäckman 2003). Dette er for eksempel gjennom statlig regulert 

seksualopplysning, og påvirkning på hva som anses som gode relasjoner (Bäckman 2003: 51). 

Den nordiske seksuelle kulturen anses som likestilt, liberal og fri, men er preget av offentlige 

reguleringer (Mühleisen og Røthing 2009). Undervisning om seksualitet er dermed en nyttig 

linse å se gjennom for å forstå forholdene for det private og intime i en offentlig sammenheng 

og synliggjøre hvordan det omformes til et sterkt politisk, moraliserende uttrykk. 

2.1.2 Seksualitet i læreplanene 

I den norske grunnskolens læreplaner er det bestemte kompetansemål for hvert fag. De 

nåværende er fra 2013. Fra og med neste år fornyes læreplanene med målsetting om at de skal 

være mer relevante for fremtiden (Utdanningsdirektoratet 2019). Jeg vil i denne delen se på 

kompetansemålene i samfunnsfag og naturfag som omhandler seksualitet. Skolens læreplan 

kan fortelle oss noe om det samfunnet vi lever i gjennom normer, perspektiver og 

fortolkninger av seksualitet, og gir dermed uttrykk for våre kollektive forståelse og våre 

rådende idealer (Røthing 2004). Læreplanen kan dermed sies å være et uttrykk for den 

dominerende kultur i det norske samfunnet. 
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Læreplanen har utviklet seg fra 1939 hvor deler av undervisning i skolen var kjønnsdelt, og 

jentene hadde fag i husstell. I denne læreplanen var det et eksplisitt heteroseksuelt rammeverk 

for undervisning om seksualitet grunnet ulike forventninger til fremtidig kompetanse for 

jenter og gutter. I 7. klasse skulle elevene lære om forplantning og graviditet. Denne 

undervisningen skulle ses i forhold til etiske perspektiver. De skulle også lære om 

kjønnssykdommer. I den kjønnsdelte formen for undervisning om seksualitet hadde jentene 

kvinnelig lærer og guttene mannlig lærer (Røthing og Svendsen 2009: 79). I 1960 opphørte 

kjønnsdelingen, og læreplanen var for første gang felles for både gutter og jenter (Røthing 

2004: 356). I undervisning om seksualitet var føringene de samme som i 1939, men det var et 

nytt mål som sa at elevene skulle lære seg å se på menneskets forplantning med et åpent og 

naturlig blikk (Røthing og Svendsen 2009: 81). 

Læreplanen i 1974 var preget av kontinuitet fra de tidligere læreplanene, men også av 

endring. Dette henger sammen med at idealet om likestilling mellom kjønnene ble sentralt på 

1970-tallet, og avkriminaliseringen av homoseksualitet og samboerskap i 1972. Homofili ble i 

1974 for første gang nevnt i den norske læreplanen, men det var stadig fokus på den 

heteroseksuelle kjernefamilien (Røthing 2004). Til tross for fokus på likestilling ble ikke dette 

knyttet til seksualitet, men kun yrkesvalg, i læreplanen. Tidligere hadde temaet seksualitet 

kun vært del av naturfaget. Nå ble det tema i både samfunnsfag og kristendomskunnskap. I 

samfunnsfag skulle man lære elevene om situasjonen for barn som ble født utenfor ekteskap, 

og reguleringer i forhold til samliv og arv. Man skulle også lære om seksualliv, og ulike 

familiestrukturer i forhold til andre tidsepoker og kulturer. Man skulle også lære om familie 

og seksualitet i kristendomsfaget, men da i et kristen forstand. Seksualforhold og oppfatninger 

av disse skulle for øvrig også diskuteres (Røthing og Svendsen 82-83). I 1987 kom det en 

læreplan som var noe mer sammensatt enn den i 1974, men bar fortsatt tydelig preg av denne 

(Røthing 2004: 361). Undervisning om seksualitet hadde fortsatt fokus på funksjon og 

konsekvenser, og var i stor grad heteronormativ, men homofili ble nå knyttet til forelskelse og 

samliv, ikke kun kjønnssykdommer (Røthing 2004: 362). Heteronormativitet reflekterer en 

norm i samfunnet der det foreligger antakelser om at alle har ett kjønn (enten kvinne eller 

mann) og at man er tiltrukket av det motsatte kjønnet enn man selv tilhører. Dermed forstås 

andre seksuelle identiteter og relasjoner unormale og heller ikke ønsket (Røthing og Svendsen 

2009: 40).  Begrepet forklarer prosessene som er med på å produsere en forståelse av 

heteroseksualitet som naturlig, ønskelig og selvsagt. Begrepet kan også være med på å 

beskrive hvordan heteroseksualitet «tas for gitt som bakteppe for handlinger og fortolkninger i 
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offentligheten og i sentrale offentlige institusjoner» (Røthing 2007: 486). Hvis 

heteroseksualitet anses som det normale i undervisningssammenheng vil det også fremstilles 

som det naturlige og ønskelige uten at det nevnes spesielt. Dermed blir ikke-heteroseksuelle 

seksualiteter presentert som «de andre» eller usynliggjort. Heternormativitet har ikke som 

hensikt å kritisere enkeltmenneskers heteroseksualitet, men diskutere heterofili som 

normsystem (Ambjörnsson, referert i Røthing og Svendsen 2009: 40). Når det kom til tema 

om prevensjon var undervisning om dette fortsatt begrenset, som vil si at skolens lærefokus 

var på forplanting, ikke beskyttelse mot graviditet. Prevensjon var altså tilknytte spesielle 

tilfeller (Røthing og Svendsen 2009: 84-86). 

Læreplanen i 1997 hadde derimot et økt fokus på prevensjonsmidler og at elevene skulle lære 

hvordan disse brukes. Kunnskapsløftet i 2006 førte med seg få endringer som ble gjort i 

forhold til undervisning om seksualitet. En sentral endring er at heterofili og homofili ble 

byttet ut med seksuell orientering i både samfunns- og naturfag (Røthing og Svendsen 2009: 

86). Denne endringen hang sammen med en identitetsdebatt som foregikk på den tiden. 

Begrepet seksuell orientering «[…] gjenspeiler på sin side en forståelse av seksualitet og 

seksuell orientering som mer fleksibelt og foranderlig, og viser blant annet til at folks 

seksuelle orienteringer kan endres gjennom livet» (Røthing og Svendsen 2009).  

Seksualitet i samfunnsfag  

I ungdomsskolen er seksualitet i samfunnsfag knyttet til lover, regler og normer. I 

samfunnsfag er det generelt fokus på demokrati og likestilling som viktige idealer (Røthing 

og Svendsen 2008: 15). Etter 10. trinn skal elevene ha vært gjennom 48 kompetansemål, hvor 

to av disse omhandler seksualitet (Udir 2019). Med grunnlag fra læreplanmålene man går 

gjennom i barneskolen, skal elever i ungdomsskolen lære å:  

- Gjør rede for hvordan oppfatninger om forholdet mellom kjærlighet og seksualitet kan 

variere i og mellom kulturer 

Analysere kjønnsroller i skildringer av seksualitet og forklare forskjellen på ønsket 

seksuell kontakt og seksuelle overgrep (Utdanningsdirektoratet 2019) 

Kompetansemålene legger opp til drøfting og analyse når det gjelder seksualitet og kjærlighet 

i forbindelse med kultur og det flerkulturelle, samt skildringer av seksualitet. Man skal også 
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kunne forklare seksuelle overgrep, ønsket seksuell kontakt, og skille mellom disse. Dette er 

jevnlig sentrale temaer for den offentlige debatten i Norge. 

Slik jeg forstår kompetansemålene kan det forventes at lærerne snakker om kultur og 

seksualitet og oppfatningene man kan ha rundt dette. Skolen har en nasjonsbyggende funksjon 

både i Norge og andre land (Mühleisen og Røthing 2009). Den norske offentlige skolen bidrar 

til fortellingen og forestilling om ‘det norske’. Mesteparten av skolene i Norge er offentlige, 

og kan derfor sies å representere staten. Den offentlige forståelsen av seksualitet i Norge 

representeres og forhandles i skolen (Mühleisen og Røthing 2009: 60). Kompetansemålet 

åpner for å utfordre dette tankesettet. I tråd med Røthing og Svendsens (2008: 15) tolkning av 

kompetansemålet fra læreplanen i 2006 («eleven skal kunne drøfte forholdet mellom kjærleik 

og seksualitet i lys av kulturelle normer») skriver de at «det er nærliggende å forvente at 

spørsmål knyttet til forskjellige ekteskapsformer, normer for seksuell debutalder og normer 

knyttet til kjønn og seksuell atferd i forskjellige kulturer, blir tatt opp i undervisning i 

samfunnsfag». 

Det andre kompetansemålet, «analysere kjønnsroller i skildringer av seksualitet og forklare 

forskjellen på ønsket seksuell kontakt og seksuelle overgrep», er et nytt bidrag til læreplanen 

siden 2006. Med skildringer av seksualitet forstår jeg det dithen at det åpner for å snakke om 

skildringer av seksualitet i media, filmer, serier, bøker og sosiale medier. Dette 

kompetansemålet åpner også for å snakke om pornografi som del av skildring av seksualitet. 

Dette kommer jeg tilbake til i del 2.2 om pornografi. Å analysere skildringer av kjønnsroller 

åpner for å snakke om forskjellige kjønnsroller i samfunnet, dermed både tradisjonelle og 

nyere seksualiteter. Skillet mellom ønsket seksuell kontakt og seksuelle overgrep er dermed 

også nytt fra den forrige læreplanen. Her er det nærliggende at lærer snakker om 

grensesetting, men også hva seksuelle overgrep innebærer, og hva man gjør hvis det har 

skjedd med en selv eller en man kjenner. Slik jeg forstår det er ønsket seksuell kontakt mer 

positivt ladet, og det vil være nærliggende å bevege seg bort fra overgrepsfokuset til fine sider 

ved ønsket seksuell kontakt. 

Seksualitet i naturfag 

Det er i naturfag, tradisjonelt sett, at seksualitet har blitt tematisert (Røthing og Svendsen 

2008). Et av fagets hovedområder er kropp og helse, hvor kropp og sex er en viktig del av 
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dette. I løpet av ungdomsskolen skal man gjennom 35 kompetansemål i naturfag, hvor ett av 

disse omhandler seksualitet. Etter 10. trinn skal elevene kunne: 

- Formulere og drøfte problemstillinger knyttet til seksualitet, seksuell orientering, 

kjønnsidentitet, grensesetting og respekt, seksuelt overførbare sykdommer, prevensjon 

og abort (Utdanningsdirektoratet 2019). 

Kompetansemålet likner det fra forrige læreplan, men her er grensesetting og respekt lagt til. 

Siden det kun er det ene kompetansemålet som handler om seksualitet vil det være ventet at 

disse temaene behandles i undervisning (Røthing og Svendsen 2008: 14). Kompetansemålet 

innebærer et krav om at elevene både skal formulere og drøfte problemstillinger knyttet til 

temaene. Det åpnes dermed opp for at elever, lærere og eventuelt skolen de er tilknyttet til kan 

formulere problemstillinger de finner relevante. Hvis elever eller lærer for eksempel synes 

MeToo-kampanjen er en relevant problemstilling å drøfte i forhold til kompetansemålet, kan 

de velge å ta opp det, eller man kan velge å ha et større fokus på ulike kjønnsidentiteter hvis 

man mener at det er en viktig problemstilling. Sett bort fra siste del av kompetansemålet, om 

seksuelt overførbare sykdommer, prevensjon og abort, likner det samfunnsfagets 

kompetansemål om seksualitet. Dette innebærer at temaene man snakker om vedrørende 

seksualitet i hvert av fagene kan ha liknende innhold.  

 

En studie om undervisning om seksualitet i Trondheim kommune viser at lærere underviser 

om seksualitet flere fag, henholdsvis i naturfag og samfunnsfag, men også norsk og KRL (nå 

heter faget KRLE) (Røthing og Svendsen 2008: 30). Naturfag, KRLE og samfunnsfag er 

hovedfagene man snakker om seksualitet, som innebærer at det fortsatt er skille mellom 

reproduksjon på den ene siden, og etikk og moral på den andre. Dette skillet setter rammeverk 

for hva som anses som viktigst tilknyttet seksualitet i de ulike fagene (Røthing og Svendsen 

2008). 

Kritikk av læreplanen 

I forhold til undervisning om seksualitet viser den norske læreplanen at man skal lære om 

problemstillinger knyttet til moral og helse (Røthing 2004, Røthing og Svendsen 2009). Man 

skal lære om forskjellige seksuelle orienteringer, forhold og etikk. Man skal også lære om det 

som gjerne forbindes med undervisning om seksualitet: graviditet, kjønnssykdommer og 

prevensjon (Røthing 2004, Røthing og Svendsen 2009). De færreste lærere har kompetanse til 
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å undervise om dette, blant annet fordi de ikke har lært om dette i sin utdannelse. Det kan 

forstås som et avvik mellom den politiske ambisjonen om hva elevene skal lære og hva som 

står i læreplanmålene (Svendsen 2012: 401). Røthing og Svendsen (2009) skriver at et av 

problemene med at lærere ikke har lært hvordan adressere nytelse og seksuell praksis gjør at 

man fort faller tilbake på et heteroseksuelt narrativ om reproduksjon. Til tross for progressiv 

politisk intensjon og gode intensjoner fra lærere, resulterer dette i at ungdommer ikke lærer 

om sex og seksualitet i praksis (Røthing 2008; Røthing og Svendsen 2009; Stubberud et.al. 

2017). 

Av nyere forskning i Norge gjennomførte Sex og samfunn i 2017 en undersøkelse som viser 

at elever ønsker å lære om temaer om seksualitet som allerede står i kompetansemålene. 

Undersøkelsen hadde som mål å finne ut hva elever synes fungerer godt, hva som fungerer 

dårlig og hva de savner i undervisning om seksualitet. Dette var en kartlegging av elever i 10. 

klasse og 1. VGS. 20 000 elever fikk tilsendt undersøkelsen på SMS. Elevene var tilfeldig 

trukket. 2433 elever svarte. Til tross for at svarprosenten ikke var særlig høy kan den gi noen 

pekepinner på hva unge ønsker å lære mer om som del av undervisning om seksualitet. De 

fleste synes at undervisning om seksualitet var ok, men de savnet informasjon om sex 

generelt, sex knyttet til spesifikke problemstillinger, informasjon om voldtekt, overgrep, 

grensesetting, kjønnsidentitet, graviditet, debut og abort (Sex og samfunns 2017). Elevene har 

dermed svart at de ønsker å vite mer om temaer som allerede er nedfelt i kompetansemålene, 

og hvor man i utgangspunktet kunne forventet at dette var noe de lærte om i undervisning om 

seksualitet.  

2.1.3 Undervisning om seksualitet i dag  

Undervisning om seksualitet Norge skjer gjennom et samarbeid mellom skoler, offentlige 

helsetilbud og sivilsamfunnet (Røthing og Svendsen 2009). Det skjer også gjennom 

eventuelle samarbeid mellom lærere på den enkelte skolen. På ungdomsskolen tematiseres 

seksualitet i læreplanen, og undervises på alle trinn, men som regel i 9. eller 10. klasse 

(Røthing og Svendsen 2008; Røthing og Svendsen 2009). Her befinner elevene seg mellom 

13 og 16 år. Åttendeklassinger blir ofte ansett som for unge og umodne for å lære om 

seksualitet (ref. informanter).   

Skolens undervisning om seksualitet kan i Norge gjennomføres på flere måter. Lærere 

underviser elever om seksualitet i klasserommet, noen drar til ungdommens helsestasjon, 
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snakker med helsesøster, eller får besøk av organisasjoner som snakker med elevene. Dette 

kan for eksempel være skeive som snakker om å være skeiv (FRI – forening), eller 

medisinernes seksualopplysning (MSO) (Røthing og Svendsen 2008, 2009; Svendsen 2012). 

Sex og politikk (2019) har undervisningsmateriell som de gir bort gratis til skoler i hele 

Norge, og blir mye brukt, og har fått gode tilbakemeldinger (Stubberud et.al. 2017).  

I Norge varierer undervisning om seksualitet i stor grad fra skole til skole. Dette viser en 

studie om undervisning om seksualitet i Europa (Parker, Wellings og Lazarus 2009). Det 

henger sammen med at denne undervisningen kan være mer eller mindre konkret, avhengig av 

hvor mye tid læreren bruker på kompetansemålene som omhandler seksualitet. Grunnen til 

dette er at retningslinjene for undervisning om seksualitet i skolen er uklare. Dette fører til 

lærerne må ta individuelle valg om hva man skal lære elevene om seksualitet (Parker, 

Wellings and Lazarus 2009). Metodefrihet og vage retningslinjer i den norske skolen gjør at 

læreren selv kan velge hvor lite eller hvor mye man skal fokusere på seksualitet i sitt fag 

(Stubberud et.al. 2017: 13). Dette peker i retning av at undervisning om seksualitet kan ende 

opp med å være opp til den enkelte lærer. Bromseth og Wildow (2007) viser gjennom en 

studie av undervisning om seksualitet i svenske skoler at fokuset i denne undervisningen kan 

være opp til den enkelte skolen, til den enkelte pedagog eller elevene. Dette avhenger av hvor 

engasjementet for denne undervisningen befinner seg. 

Lærebøker vil ikke være et stort fokus i denne oppgaven, men jeg vil nevne at de også er 

førende for innholdet i undervisning om seksualitet, samt en viktig tekstlig kilde for elevene 

(Røthing og Svendsen 2008). Lærebøkene dekker som regel flere temaer enn 

kompetansemålene gjør vedrørende seksualitet, men overlapper i flere fag. Det innebærer at 

forelskelse, seksuell orientering, abort, og til en viss grad seksuell lyst, grensesetting og 

sexpress nevnes i lærebøker i samfunnsfag, naturfag og KRLE. Forskere har argumentert for 

at fagene burde være et tydeligere kunnskapsskille mellom fagene, noe som trolig ville gagnet 

elevene (Røthing og Svendsen 2008). Kåthet, lyst, seksuell debut og onani får mye plass i 

lærebøkene til fagene nevnt over. Dette illustrerer at lærebokforfattere inkluderer tema om 

seksuelle følelser og sex, i kontrast med kompetansemålene som i liten grad omfatter slike 

spørsmål (Røthing og Svendsen 2008). Et større fokus på sex og nytelse i undervisning om 

seksualitet kan være med å endre kunnskapsproduksjonen på en måte som utfordrer den 

heteronormative stabiliteten, hvor det kan potensielt ha en helsefremmende funksjon hos 

ungdom (Røthing og Svendsen 2009; Svendsen 2012: 405). 
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Kritikk og forbedringspotensialer 

På feltet om undervisning om seksualitet finnes det forskning på hvordan undervisning om 

seksualitet i den norske skolen i høy grad er heteronormativ, både i undervisning i 

klasserommet og i lærebøker (bla. Røthing 2004, Røthing og Svendsen 2008, 2009). Ifølge 

Røthing og Svendsen (2008; 2009) er skolens undervisning svært viktig, men ikke god nok. 

Den er ikke i god nok når det gjelder å forebygge diskriminering, trakassering og overgrep i 

sammenheng med kjønn og seksualitet blant elever. Dette baserer de blant annet på intervjuer 

med lærere, klasseromsobservasjoner, spørreundersøkelser og studier av norske lærebøkers 

tematisering av seksualitet. De kommer også med forslag til nye måter å undervise på, som de 

mener kan være med på å gi elever et bedre grunnlag for å forstå utfordringer som er knyttet 

til andres og egen seksualitet (Røthing og Svendsen 2009, 2009). 

Røthing (2007: 485) viser til en rekke internasjonale studier som har dokumentert at 

«heteroseksualitet tas for gitt i skolehverdagen og er en uuttalt forventning og forutsetning for 

daglig samspill mellom elever og mellom elever og lærere». Heteroseksualitet fungerer som 

rammeverk for å forstå kropp, seksuell orientering og overføring av kjønnssykdommer. Det er 

ingen kritiske perspektiver på heteronormativitet (Røthing 2007; Røthing og Svendsen 2009). 

I en artikkel om undervisning om homofili i ungdomsskolen drøfter Røthing (2007) at lærerne 

viser seg å ha gode intensjoner, men at homofile og lesbiske like vel blir fremstilt som «de 

andre» i undervisningen. For så vidt er det flere normer som preger vår oppfatning av 

seksualitet (Røthing og Svendsen 2009). Eksempler på dette er heteronormen (alle har et 

kjønn og er heterofile), hvithetsnormen (alle er hvite og har samme kulturelle forståelse av 

seksualitet som oss), funksjonsnormen (alle har en normal funksjon – personer med nedsatt 

funksjonsevne savner fokus på hvordan dette preger deres seksualitet). 

De færreste lærere har hatt om seksualitet og vedrørende temaer i sin utdannelse, som fører til 

et dårlig faglig grunnlag for å undervise om dette for elever. Flere studier kan bekrefte at 

lærere mangler kompetanse for å undervise om seksualitet (Røthing og Svendsen 2009; 

Stubberud et.al. 2017). Dette kan føre til at elever ikke lærer det de skal om seksualitet. En 

nyere undersøkelse viser blant annet at lærere og helsesøstre ønsker mer kunnskap om kjønn- 

og seksualitetsmangfold, særlig transkjønn, samt kropp og helse, og pornografi (Stubberud 

et.al. 2017).  
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2.2 Pornografi 

Hensikten med denne delen er å belyse pornografi som en del av vår kultur, og hvordan den i 

dag påvirker undervisning om seksualitet. Det gis først en kortfattet historisk bakteppe som 

viser at pornografi er kulturelt betinget og dets innhold endres med tiden. Jeg gjør så rede for 

hvordan pornografi defineres i denne oppgaven. Videre presenteres en sentral debatt om 

paradigmeskiftet i forskning på pornografi, og videre forskning på pornografi i forhold til 

samfunnet, og deretter i undervisningssammenheng.  

Historisk perspektiv på pornografi 

Pornografi kommer fra det greske språket, og stammer fra ordene porne og graphe, som kan 

kombineres til pornographos (McNair 1996: 44). Pornografi har vært en del av menneskers 

kulturelle uttrykk i lang tid (McNair 1996: 42). Man har funnet potter og krukker fra Gamle 

Hellas med seksualiserte inngraveringer. På 1500-tallet sirkulerte det illustrasjoner i Europa, 

kalt Aretinos positurer. Aretinos positurer er sentrale historisk, og for den pornografiske 

tradisjonen, på grunn av de seksuelt eksplisitte representasjonene som likner dagens seksuelle 

representasjoner. Aretinos positurer representerte noe nytt fordi de viste et sjokkerende og 

eksplisitt bilde av menneskelig seksualitet, som hadde som intensjon å vise frem og bryte med 

akseptert sosial og seksuell oppførsel på den tiden (McNair 1996: 42-43).  

I Frankrike, på midten av 1600-tallet, ble sex og pornografisk representasjon brukt som et 

satirisk verktøy for å angripe det politisk etablerte i det tidlig moderne Europa. I etterkant av 

den franske revolusjonen gikk pornografiske representasjoner fra å være et satirisk verktøy 

mot politikken, til å ha en apolitisk funksjon (McNair 1996: 44). Sirkulasjonen av seksuelle 

representasjoner, pornografiske eller andre, var begrenset på 1700- og 1800-tallet fordi media 

og reproduksjonsteknologi ennå var uutviklet. Frem til utvikling av trykkekunsten ble 

pornografiske representasjoner, som Arentinos positurer, kopiert for hånd (McNair 1996: 44). 

Utviklingen av fotografiet ledet til masseproduksjonen av visuell pornografi på begynnelsen 

av 1800-tallet, og videre utviklingen av pornografi på film. Det var også på denne tiden at 

pornografi begynte å bli ansett som et offentlig problem grunnet dets potensielle negative 

effekt på folks verdier og oppførsel (McNair 1996: 60).  

Fremveksten av flere medier og nye reproduksjonsteknologier ble brukt som middel i 

sirkulasjon av seksuelle bilder. På 1970-tallet ble pornografi tilgjengelig på videokassett, og 
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dominerte markedet de neste tjue årene. Fra 1990-tallet og utover ble pornografi tilgjengelig 

på CD, og videre på internett. Nå brukes hovedsakelig internett både av de som produserer 

pornografi og de som konsumerer det (McNair 1996: 44). Med denne utviklingen hadde man 

for første gang i historien tilgang til uregulert erotika i alle mulige forskjellige former, kun et 

tastetrykk unna (Plummer 2003: 10-11). Dette har skapt nye problemer for de som ønsker å 

regulere pornografisk materiale (McNair 1996: 44) Pornografiens fremvekst er altså knyttet til 

utvikling av teknologi og flere ulike medieplattformer hvor pornografi kunne representeres 

(Træen, Nilsen og Stigum 2006, Plummer 2003: 10-11). 

Massemedia påvirket aktivt sosiale konstruksjoner av seksualitet verden over (Bandura, 

referert i Træen, Sørheim og Stigum 2006: 253). Fordi seksualitet til en viss grad er et privat 

og intimt anliggende, har media en viktig rolle ved refleksjoner av seksualitet i den offentlige 

sfære. Media er med på å fortelle folk hva som er rett og hva som er galt, normalt og 

unormalt. På denne måten er media med på å forsterke og opprettholde gyldige og «sanne» 

sosiale normer om seksuell oppførsel. Videre er det sannsynlig at portrettering av pornografi i 

media har en påvirkning på bruk av pornografi. Bruken av internett i befolkningen øker, og 

det vil derfor være sannsynlig at bruken av internett som seksuell arena også vil øke (Træen, 

Sørheim og Stigum 2006). 

2.2.1 Hvordan definere pornografi? 

Definisjonen av pornografi har variert med tiden, og med forskjellige sosiale og kulturelle 

kontekster (McNair 1996). Pornografi er utfordrende å definere, og det finnes ikke én bestemt 

definisjon av hva det er (McNair 1996; Attwood 2002). Oppfatningen av pornografi henger 

sammen med individers preferanser og meninger. Pornografiens mest åpenbare 

karakteristikker er nakenhet, kroppskontakt og kjønnsorganer. Pornografi har funksjon som 

underholdning, seksuell opphisselse og stimuli (McNair 1996). Seksuelle uttrykk må ses i 

forhold til kontekst, altså tid, kultur og samfunn (McNair 1996, Attwood 2002). Dette må man 

ta hensyn til når man studerer seksualitet, og derfor også pornografi. Mange nyere diskusjoner 

om pornografi viser til begrepets begrensninger, både når det kommer til innhold og dets 

sosiale effekter (Atwood 2002: 94). Som vi har sett brukes begrepet pornografi for å sette 

merkelapp på en rekke ulike ting, fra artefakter fra Gamle Hellas til en rekke moderne 

medietekster (Kendrick 1987).  
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I en nordisk kontekst kom definisjonsproblematikken til syne i forbindelse med et uklart skille 

mellom informasjon om seksualitet og pornografi. Siden 1940-tallet har man måttet forholde 

seg til skillet mellom seksualopplysning og pornografi (Bolander 2009: 99). Bilder og andre 

ting som tidligere ble ansett som pornografisk, for eksempel halvnakne kvinner, er nå ansett 

som vanlige innslag i ulike medier. Grensene flyttes, og på samme måte flyttes grensene for 

hva som betraktes som pornografi og hva som betraktes som opplysning. Bolander (2009: 

100) skriver videre at pornografien kan ses som en form for seksualopplysning som formelle 

seksualopplysere vil distansere seg fra. Like vel er det ikke nødvendigvis lett å vite helt hva 

man vil distansere seg fra. Nyere forskning viser nemlig at det er vanskelig å dra en klar linje 

mellom hva som er pornografisk og ikke. Derfor er det i nyere studier opp til informantene 

hvordan begrepet defineres. Ser man pornografi med et diskursanalytisk blikk (Laclau og 

Mouffe, refert i Bolander 2009: 101) kan pornografi forstås som en flytende signifikant. Det 

vil si at begrepet gis ulikt innhold i forhold til hvilken diskurs den inngår i (Bolander 2009: 

101). Pornografi betyr noe annet på skolen enn det gjør inne på ens eget rom for eksempel. 

I Norge er det nedfelt i lovverket hva som er lovlig og ulovlig i forhold til pornografi. 

Pornografibestemmelsen lyder ifølge den norske straffeloven 2005 § 317 slik: 

 «Med pornografi menes i denne paragrafen kjønnslige skildringer som virker støtende eller på annen 

måte er egnet til å virke menneskelig nedverdigende eller forrående, herunder kjønnslige skildringer 

hvor det gjøres bruk av lik, dyr, vold og tvang. Som pornografi regnes ikke kjønnslige skildringer som 

må anses forsvarlige ut fra et kunstnerisk, vitenskapelig, informativt eller lignende formål» 

(Seksuallovbrudd, 2005, § 317). 

Straffeloven trekker naturlig nok frem de negative fremstillingene og sidene ved pornografi 

og taler for hva Norge mener er uakseptabelt, fordi straffeloven har et grensesettende formål. 

Utgi, selge eller utbre pornografi slik det defineres over er straffbart. Det samme er å overlate 

pornografi til personer som er under 18 år. Det er også straffbart å vise pornografi offentlig 

(Straffeloven 2005 §317). Definisjonen, samt straffene er noe alle norske borgere må forholde 

seg til. I den lovlige kategorien er pornografi knyttet til det uanstendige og ulovlige fordi det 

anses som «fornærmende» i møte med moderne samfunnsnormer (McNair 1996: 57). 

Straffelovens definisjon av pornografi brukes ikke på samme måte i dagligtalen. Begrepet 

pornografi brukes ofte, for eksempel som merkelapp på produkter og ting man finner 

uakseptable (Træen, Spitznogle og Beverfjord 2004: 193). 
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Definisjon av pornografi i oppgaven 

Atwood (2002) mener at definisjoner av pornografi ofte har et begrenset utforskende aspekt, 

og derfor ender opp med å gi et «porno-stempel», fremfor ytterligere undersøkelse. Denne 

fallgruven ønsker jeg å unngå ved å bruke McNairs definisjon av pornografi. McNair (1996: 

57) definerer pornografi som a) et bestemt innhold med b) intensjon om å produsere c) en 

bestemt form for effekt. I oppgaven vil jeg følge McNairs (1996) forslag til hvordan 

merkelappen «pornografi» kan forstås. Jeg mener at McNair sin definisjon av pornografi 

åpner for forskjellige tolkninger, og fordi den har aspekt av kontekst, tid, kultur, og eventuell 

endring. Muligens kan McNairs (1996) definisjon kritiseres for å være for åpen nettopp fordi 

den ikke gir et tydelig skille om «tingene» som kan defineres som pornografi. Like vel 

argumenterer jeg for at denne måten å definere pornografi på vil fungere godt i min oppgave 

fordi den åpner opp for eventuelle forskjellige måter å forstå pornografi på.  

2.2.2 Paradigmeskiftet i forskning på porno 

Paradigmeskiftet i forskning på pornografi går i hovedsak ut på at man beveget bort fra en 

binær tankegang, til en mer kontekst- og kulturbasert tilnærmingsmåte. Det binære skillet 

preger generelt seksualitet i veldig stor grad ved at det deler alt i to – singel/i forhold, 

hetero/homo, kvinne/mann osv. Dette er problematisk for alle som faller utenfor fordi dette 

ofte er preget av stigma, f.eks. å være i et åpent forhold, være bifil, eller trans (Træen 2008: 

26).  Forskning og debatter om pornografi har vært preget av enkelte feministiske 

tilnærminger (McNair 1996, Atwood 2002: 92). Disse har fokusert på pornografi og hvilke 

problemer det medfører seg for samfunn og individer. Dette har ofte blitt løst med lovlige 

reguleringer. Den binære strukturen har preget mye av forskning på pornografi i form 

riktig/galt og for/mot. Denne måten å forstå pornografi på er begrensende fordi det gjør det 

vanskelig å undersøke temaet og andre representasjoner av seksualitet fra andre perspektiver 

(Atwood 2002: 92). Det er flere sentrale argumenter i den feministiske debatten mot 

pornografi. Det er blant annet argumentert for at pornografi oppfordrer menn til å frata 

kvinner deres seksualitet. Dette er fordi pornografi portretterer kvinner som tilfredsstiller 

menn, eller at det generelt har et ‘male gaze’ (heterofilt blikk) på kvinnen. Dette kan føre til 

en fremmedgjøring av kvinners seksualitet. Mer radikale feminister mener at pornografi 

spiller på menns ønske om å ha kontroll over kvinner, og bygger på patriarkalske ideer 

(Træen, Spitznogle og Beverfjord 2004). Innen radikalfeminisme forstås pornografi som et av 
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de sterkeste uttrykkene for det patriarkalske samfunnet, fordi kvinnen blir objektivisert og 

kommodifisert. De kan være ofre for vold, fornedring og voldtekt (Bolander 2009: 102). 

Andre feminister er for pornografi, og mener man burde lage porno for og produsert av 

kvinner (Bolander 2009: 104).   

Å kun ta utgangspunkt i at pornografi moralsk sett er galt er begrensende hvis man vil se på 

det som en del av vår kultur og et kulturelt fenomen (McNair 1996; Atwood 2002). Skal man 

åpne for å undersøke pornografiens plass i samfunnet, hvem som bruker det, hvordan og 

hvorfor er ikke et moralsk rammeverk som baserer seg på kategoriene rett og galt 

nødvendigvis den mest gunstige tilnærmingsmåten (Atwood 2002). Det kan da fort bli et 

ikke-tema – dette er galt, og derfor snakker vi ikke om det. Innen forskning på pornografi har 

man i større grad beveget seg bort fra kategoriene rett og galt, mot et fokus på 

kontekstualisering av pornografi (Atwood 2002: 93). Dette er gjort gjennom å teoretisere 

hvilken betydning pornografi har innen et større kulturelt rammeverk, ved for eksempel å se 

på det som en «outlaw discourse».  Eventuelt ved å lese pornografi som tekst og hvordan det 

brukes i forskjellige media, og undersøke hva slags pornografi som konsumeres og integreres 

i dagliglivet. Dette paradigmeskiftet i «porno-debatten» er også påvirket av endring i medias 

representasjoner av seksualitet og sex (Atwood 2002: 93-94). 

Ved hjelp av en historisk tilnærming beveger man seg bort fra en forståelse om pornografiske 

«ting» som midtpunkt for debatt, og heller mot den kulturelle angsten som omringer 

pornografisk konsumpsjon (Kendrick 1987). Pornografien kan fortelle oss noe om kulturens 

yttergrenser, angster og motsetninger (McNair 1996; Atwood 2002). Hvis man for eksempel 

ser på kroppen i forhold til kunst og porno, kan man se hvordan kategorisering av seksuelle 

representasjoner kommer til syne. Kroppen og seksualiteten er i dette henseende knyttet til et 

klassifikatorisk system som bygger på motsetninger. Disse motsetningene består blant annet i 

at kroppen portrettert i høyere kunst konnoterer renhet, rasjonalitet og orden, mens «porno-

kroppen» konnoterer lidenskap, det skitne og det rotete (Atwood 2002: 96). Et slikt skille kan 

være tydelig, men andre grenser mellom det pornografiske og det ikke-pornografiske kan 

være både utydelige, men også gli over i hverandre. Dette er for eksempel fordi «mainstream» 

media eller reklame tar i bruk elementer som man forbinder med porno. Dette kan forklares 

med å si at vi lever i en kultur hvor sex blir brukt for å selge alt (C. Raven, referert i Atwood 

2002: 97-98).  
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2.2.3 Forskning på pornografi 

Hva er det som er så farlig med eller skremmende med pornografi, og hva tenker folk er så 

farlig eller skremmende med at unge ser på porno? Ikke minst, hva sier de unge selv, og hva 

vet vi? I et forsøk på å svare på dette vil jeg her gjøre rede for forskning på pornografi i Norge 

og Norden. Dette innebærer forskning på at unge ser på porno, og hvilke refleksjoner de har 

rundt dette. Jeg vil her vise til forskning fra 2007 og 2011 i mangel på nyere forskning. 

Videre vil jeg gjøre rede for forskningsdebatten om pornografiens eventuelle effekt på 

handlinger, deretter forskning på pornografiens plass i skolen. For de siste punktene vil jeg 

vise til internasjonal forskning da det ikke er forsket på dette i Norge.  

Forskning på pornografi i Norge og Norden 

Pornografi har ikke vært, og er ikke, et stort forskningsfelt i Norge etter hva jeg har funnet. En 

av de ledende personene på feltet i Norge (og internasjonalt) er psykolog Bente Træen. Hun 

(Træen, Spitznogle og Beverfjord 2004) har vært med på å skrive at den seksuelle kulturen i 

de nordiske landene er annerledes enn i majoriteten av vestlige industrialiserte land. I 

nordiske land er det færre restriksjoner mot nakenhet, men flere når det kommer til å ta på 

(andres) kropper. Kultur rundt seksualitet i Norden er preget av likestilling mellom kjønnene. 

Forskning viser likevel at det er forskjellige meninger blant kjønnene når det kommer til 

pornografi. Flere kvinner enn menn har et negativt syn på pornografi. På den annen side 

forskning viser også for eksempel at både kvinner og menn i Oslo har et mer positivt syn på 

pornografi sammenliknet med i Sverige (Træen, Spitznogle og Beverfjord 2004; Træen, 

Sørheim og Stigum 2006). 

Unge ser på porno 

Til tross for at Norge har streng pornografisensur finnes det mengder av gratis og lett 

tilgjengelig pornografi på internett. Norske ungdommer kan lett manøvrere seg forbi sensuren 

ved å gå inn på en norsk nettside, som sender dem videre til en utenlands pornografisk 

nettside (Knudsen 2007: 189). Mengden av gratis pornografi vokser. Dette henger sammen 

med utviklingen av informasjons- og kommunikasjonsteknologi som siden 1990-tallet har 

gjort det både billigere og lettere å produsere pornografisk materiale, samt distribuere det. 

Dette har gjort at den har fått et massekulturelt uttrykk (McNair 1996, Sørensen og Kjørholt 

2007: 24). 
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Sørenson og Kjørholt gjennomførte en kvantitativ undersøkelse av ungdommer og unge 

voksnes bruk av pornografi under navnet «Unge, køn og pornografi i Norden»1. De hadde 

1776 respondenter fra Norge, Danmark og Finland/Sverige på sin kvantitative 

spørreundersøkelse om unges bruk av pornografi (s. 38-39, 43). Respondentene er delt i tre 

aldersgrupper, 12-14 år, 15-17 år og 18-20 år. 25% av guttene og jentene som svarte på 

undersøkelsen tilhører gruppen 12-14 år. Av denne gruppen har 97% sett porno. Gruppen 15-

17 år er 49% av alle respondentene. Av disse har 99% sett porno. I den siste gruppen, 18-20 

år (20% av respondentene) har 100% sett pornografi (Sørensen og Kjørholt 2007: 38, 46). For 

å oppsummere: i ungdomsskolealder har nesten alle sett pornografi.  

En ting er altså helt klart - unge ser på pornografi. I Europa har 14% av barn og unge mellom 

ni og 16 år sett pornografi.  I Norge har 34% av norske barn og unge i samme alder enten 

oppsøkt porno eller kommet over det (Staksrud og Ólafsson 2011). Norge ligger altså helt 

klart høyest av de 25 landene i undersøkelsen på dette punktet. Dette er resultater basert på 

intervjuer med 25 000 barn og unge mellom ni og 16 år om deres nettvaner (Staksrud og 

Ólafsson 2011), men den forteller oss ikke mye om hvorfor unge ser på porno, hvilke 

erfaringer de har med det eller hva de tenker om det. 

Fordi det offentlige rom er «pornofisert» har pornografien fått en massekulturell status, som 

igjen har gjort det til større del av folks hverdagsliv (Sørensen og Knudsen: 2006: 12). Den 

sammenfattende sluttrapporten for «Unge, køn og pornografi i Norden» peker også på at 

pornografien er blitt normalisert og «stueren» på grunn av dokumentarer på TV, gjennom 

avis- og magasinartikler om pornografi, men også reklame som spiller på pornografiske 

koder. Gjennom pornografiske koder i forskjellige medier kommer det frem av studiene at 

barn og unge blir påvirket av «mainstreamingen» av pornografi. Dette er også fordi 

pornoindustrien hekter seg på ungdomskulturen gjennom markedsføring via 

ungdomskulturelle kanaler. Dette innebærer at unge mest sannsynlig introduseres til 

pornografisk materiale tidligere nå enn før, og møter det i flere medier. Dette betyr 

sannsynligvis at de forholder seg til porno på en annen måte enn eldre generasjoner (Sørensen 

og Knudsen 2006: 13-14). 

                                                 
1  «Unge, køn og pornografi i Norden» er basert på data samlet inn i Finland, Sverige, Danmark, Færøyene, 

Island og Norge. Det er gjort medieanalyser, kvalitative intervjuer og kvantitative analyser.  
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Sammenfatningen av studiene viser at unge ser på porno, men at guttene ser på det i større 

grad enn jenter. De fleste ser det første gang når de er mellom 12-14 år, men gruppen av 

lavfrekvensbrukere er i overvekt (Sørensen og Knudsen 2006). De fleste av informantene har 

sett det meste av pornografiske sjangre, men holder seg generelt til de konvensjonelle 

sjangrene. Den svenske delen av studien, gjennomført av Löfgren-Mårtenson og Månssons 

(2007), viser at unges forbruk av porno oftest fungerer som kilde til kunnskap og seksuell 

inspirasjon. Dette avhenger i stor grad av alder og kjønn. Dette kommer også frem av Willy 

Aagres (2007) norske studie som viser at gutters første erfaringer med pornografi er mer 

kollektiv, som deling av bilder. Jenter har derimot sine første erfaringer med pornografi mer 

privat og individuelt. Det er i størst grad kvinner og kvinnekroppen som fungerer som 

blikkfang i pornografien, men mannekroppen har i større grad blitt synligere i pornofisering 

og pornografi (Sørensen og Knudsen 2006: 15-20). Aagres studie er kun basert på intervjuer 

av seks informanter, men fordi det er den eneste norske studien jeg har funnet hvor man har 

snakket med ungdom (17-18 år) valgte jeg å trekke den frem her. 

Löfgren-Mårtenson og Månsson (2007) gjennomførte 73 intervjuer, individuelt og i 

fokusgrupper med svenske ungdommer i alderen 14-20 år for å undersøke hvordan den 

økende eksponering for pornografi påvirker unge menneskers syn på seg selv og sin 

seksualitet. Her var det sentralt for forskerne å få innsikt i hvordan de unge kom i kontakt med 

pornografi og hva deres opplevelser og erfaringer var med dette. Deres studie viste at unge 

lever i og er påvirket av en ambivalent tid hvor normer endres fort med tanke på 

pornografiens utbredelse. Å se på pornografi har vært både skam- og skyldbelagt, men av 

intervjuene kommer det frem at det er normalisert og sosialt akseptert blant de unge. Dette 

gjelder særlig guttene. Pornografi blir brukt som underholdning, inspirasjon og 

kunnskapskilde. Studien viser også at ungdommer ikke er passive, men aktive aktører som 

navigerer seg aktiv og kritisk i det pornografiske landskapet (Löfgren-Mårtenson og Månsson, 

referert i Sørensen og Knudsen 2006: 42). Studien viser at barn og unge ikke forholder seg 

passivt til pornografien eller det pornografiske de ser, men at de med alderen utvikler 

tolkningskompetanse. De forholder seg reflektert til konsum av pornografi, og virker å være 

svært bevisste på at virkeligheten ikke er som i pornografien. De unge mener at pornografien 

bærer tydelig preg av å være en mediekonstruksjon. Dette har også gjort at mange av guttene 

som var med i studien uttrykte at de ofte latterliggjør pornografi. Pornografien og kunnskapen 

unge henter fra den konsumeres altså ikke i et kulturelt og sosialt vakuum (Sørensen og 

Knudsen 2006: 21-22). 
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Til tross for at ungdommene har et reflektert forhold til pornografi peker Löfgren-Mårtenson 

och Månsson på at pornografi fungerer som referanseramme for unge menneskers seksualitet. 

Dette kaller de for pornografisk skript, et begrep de henter fra Simon og Gagnon (2005). Det 

pornografiske skriptet fungerer slik at det påvirker unges tenningsmønstre, hva man skal gjøre 

seksuelt, og hvordan man skal se ut for å bli begjært. De mener at det å vokse opp i et 

høyteknologisk og multikulturelt samfunn er med på å påvirke unge menneskers seksualitet. 

Pornografiens tilgjengelighet gjør at man i økende grad forholder seg til porno på en mindre 

dramatisk måte enn tidligere. Samtidig fører det til at ungdommer reflekterer rundt pornografi 

med et kritisk blikk (Sørensen og Knudsen 2006: 43). 

Pornografi, avhengighet og handlinger 

Med tanke på atferd var det en periode hvor forskning viste at det var en sammenheng mellom 

pornografi og voldtekt. Den danske forskeren Kutchinsky, referert i McNair (1996: 62), 

gjorde i 1962 forskning som viste at dette ikke var tilfellet. Etter at porno ble lovlig i 

Danmark sank tallet på antall voldtekter. Dette fant han også i land som Sverige og Tyskland. 

Selv om man ikke kan si at pornografi er grunnen til dette, kan man si at pornografi ikke fører 

til økt antall voldtekter (Kutchinsky, referert McNair 1996: 62). En nyere studie av menns 

(18-20 år) pornokonsum i Danmark viser de opplever at pornografi har en positiv effekt på 

flere områder i livet deres (Hald og Malamuth 2007). 

Det har vært og er vanskelig å bevise om pornografi har en negativ effekt på oppførsel og 

handlinger. Men det finnes også forskning som peker på at hvis man ser på porno vil man 

etter hvert søke etter mer ekstreme former for pornografi og at dette kan ha en negativ effekt 

på ens handlinger. Forskning på pornografiens effekt på handlinger er altså motstridende 

(McNair 1996: 68). En studie av pornografiens effekt på unge kroatiske menn (18-25 år) viser 

at det kan føre til undertrykkelse av intimitet (Štulhofer, Buško og Landripet 2008). Men 

overordnet viser studien til at pornografi har minimal effekt på utvalget, verken i positiv eller 

negativ forstand. Ut fra resultatene argumenterer de like vel for at undervisning om seksualitet 

burde inkorporere innhold som øker mediekunnskap og hjelper unge mennesker med kritiske 

tolkninger av pornografisk materiale (Štulhofer, Buško og Landripet 2008). 
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Pornografi i undervisning 

Pornografi kommer opp som tema i skolen (Røthing og Svendsen 2008: 53; Hind 2016: 47). 

Pornografi og salg av seksuelle tjenester nevnes så vidt i lærebøkene, men er ikke del av 

læreplanmålene. Røthing og Svendsen (2008: 53) fant i sin undersøkelse av ungdomsskoler i 

Trondheim kommune at flere av respondentene, altså skoleledere, helsesøstre og trinnledere 

eller lærere (2008: 10), svarte at begge temaene prioriteres noe i undervisning (på 9. og 10. 

trinn). Røthing og Svendsen (2008: 53) mener at pornografi, samt salg av seksuelle tjenester, 

derfor virker å være relevante temaer å ta opp i undervisningen selv om det ikke nevnes i 

læreplanens føringer.  

En nyere rapport fra 2017 viser at innen seksualitetsundervisning er porno en sentral 

problemstilling for lærere. Den viser at lærere savner verktøy som kunne gjøre det lettere å 

snakke om porno i undervisning (Stubberud et. al. 2017: 35). Rapporten, som er utført på 

oppdrag fra Sex og politikk i forbindelse med et undervisningsopplegg kalt Uke 6, anbefaler å 

utarbeide en modul om porno som hjelpemiddel for lærere (Stubberud et. al. 2017: 44). Flere 

av lærerne i undersøkelsen synes altså at pornografi er en viktig problemstilling, men at det er 

vanskelig å snakke om, og at man trenger verktøy, moduler eller andre hjelpemidler for å 

snakke om dette på en god måte med elever (Stubberud et.al. 2017: 44). 

Spørsmålene om man skal snakke om eller vise seksuelt eksplisitte tekster eller bilder som en 

del av undervisning er en av den større akademiske diskusjonen på det pornografiske feltet 

(Albury 2014: 172). Albury (2014: 174) viser til at mange har inntrykk av at pornografi 

påvirker unges seksuelle repertoarer på potensielt skadelige måter. Spørsmålet er ikke hva 

unge har sett, kan navnet på eller vil prøve basert på porno, men heller hva de har tilgang til 

av andre kanaler enn porno som kan hjelpe dem å navigere seg i sin seksuelle læringsprosess 

(Allen, Carmody, referert i Albury 2014: 174). I lys av disse bekymringene er det verdt å 

vurdere hvorvidt fokuset på kritikk av porno i undervisning om seksualitet vil ha noen 

positive effekter på elevene eller om det vil adressere bredere kulturelle ulikheter (Albury 

2014: 174). I en ideell utdanningssituasjon kunne pornografi åpnet for dialog mellom elever 

og lærer, som igjen kan gi læreren innblikk i unge folks seksuelle kulturer. På denne måten 

kunne man muligens åpnet for en bedre dialog og løftet undervisning om medias 

representasjoner av sex i forhold til levde erfaringer og i forhold til sex, seksualitet og kjønn 

(Albury 2014: 176). Her må man ta høyde for at dette ikke nødvendigvis et enkelt terreng for 

lærerne å navigere seg i, men heller kanskje ukomfortabelt (Haste 2013; Ayala et. al. 2008, 
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Allen 2011, referert i Albury 2014: 176-177). Forskning viser at lærere bruker indirekte 

strategier for å nærme seg dette terrenget, som dokumentarer, spill eller liknende (Albury 

2014). Albury peker på at det mangler forskning på feltet fordi det fortsatt ikke finnes et 

helhetlig bilde av hva porno formidler eller hva de som ser porno tenker at de lærer av det. 

Det er heller ikke noen klar modell av hva som er beste praksis på feltet for lærerne, eller 

hvem som egner seg best til å undervise om det (Albury 2014: 178).  

Haste (2013) har også forsket på pornografi i skolen, nærmere bestemt en gutteskole i 

England. I artikkelen Sex education and masculinity: the ‘problem’ of boys (2013) drøftes 

blant annet hvordan pornografi preger elevenes språk i deres kommunikasjon og spørsmål til 

lærerne i undervisning om seksualitet. Haste (2013) mener at dette henger sammen med at 

pornografi fungerer som språklig rammeverk for elevene nettopp fordi pornografien er 

grunnlaget for guttenes spørsmål om seksualitet. Haste (2013) mener at pornografi burde 

forstås som en læringsarena som guttene trekker på i sine spørsmål om sex i undervisning om 

seksualitet (Haste 2013). Pornografi preger elevenes syn, forståelse og språk rundt sex og 

seksualitet. Dermed blir det en del av undervisning om seksualitet, blant annet ved at elevene 

stiller spørsmål som tar utgangspunkt i pornografien de har sett. Enten implisitt gjennom 

spørsmål preget av et pornografisk språk, eller eksplisitt gjennom grafiske utsagn eller 

spørsmål. 

Lærerne Haste snakket med opplevde guttenes seksualiserte språk som problematisk. Slik 

Haste forstår det er det ikke slik at guttenes grafiske og seksualiserte språk er ment for å 

provosere lærerne, men er det språket de har tilgjengelig for å snakke om sex og seksualitet. 

Dette henger med sammen det problematiske forholdet mellom elevers språk og språket som 

‘best’ egner seg innenfor klasserommets vegger i lys av skolens ‘offisielle’ språk (Haste 

2013: 523). Haste snakket med flere elever ved skolen som kunne fortelle at porno er noe man 

lett finner på Youtube, men også på filmer eller serier på TV. Pornografi er lett å bli eksponert 

for. Hun mener at pornografi ikke nødvendigvis alltid er noe man aktivt oppsøker, men for 

barn og ungdommer noe man støter på i hverdagen. Haste fant at elevene var reflekterte når 

det kommer til pornografi, noe lærerne ikke opplevde da de avskrev elevenes seksualiserte 

språk som problematisk. Man kan dermed stille spørsmål om hvem sin komfortsone i 

undervisning om seksualitet som blir prioritert – elevenes eller lærernes (Haste 2013: 524). 
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2.3 Oppsummering 

Dette kapitlet har gitt et bilde av utviklingen undervisning om seksualitet og hvordan den 

fungerer i dag, fra å operere innenfor et heteronormativt rammeverk med reproduksjon i fokus 

til å ha et større fokus på mangfold. Oppsummert er ikke undervisning om seksualitet god 

nok, og forskning viser at dette i stor grad varierer fra skole til skole i forhold til hvordan 

undervisningen organiseres. Den kritiseres av elever, lærere og forskere. Selv om lærere har 

gode intensjoner for undervisning om seksualitet kan heterofili fortsatt fremstå som normen. 

Temaer som reproduksjon står fortsatt sterkt i undervisning om seksualitet, mens andre 

temaer som seksuell lyst og nytelse får lite fokus. Dette er alle temaer som tas opp i flere 

lærebøker, men nytelse og lyst nevnes ikke i kompetansemålene. Kompetansemålene i 

samfunnsfag og naturfag kan sies å likne noe på hverandre. Det kan ha som konsekvens at det 

ikke er et tydelig skille om hva som skal læres i hvilket fag. Dette kan føre til at elevene får 

mindre bredde i kunnskap om seksualitet. Et av de mest sentrale kritikkpunktene er at de 

færreste lærere har lært om seksualitet i sin utdannelse, og har dermed et svært lite faglig 

grunnlag for å undervise om tematikken. Dette uttrykker flere lærere at de ønsker seg mer 

kompetanse om.  

Andre del av kapittelet handler om pornografi, hvor det gis et historisk tilbakeblikk, samt 

definisjon av begrepet. Videre ble paradigmeskiftet belyst i forskning på og debatter rundt 

porno. Dette viser at man beveget seg bort fra å analysere pornografi som enten rett eller galt, 

til å studere porno som en del av kulturen vi lever i. Pornografi er ikke et stort forskningsfelt i 

Norge, men viser at mange ungdommer i Norge ser på pornografi. Studier av ungdommers 

bruk av og refleksjoner rundt pornografi i de nordiske landene viser at de er hyppige brukere 

av porno, særlig gutter, men også at de har et reflektert forhold til pornografi.. Forskning viser 

også at vi lever i en «pornofisert» kultur som gjør det vanskelig å unngå å støte på 

pornografiske skildringer i hverdagen, enten det er frivillig eller ikke. Både nordiske og 

internasjonale studier peker i retning av at pornografi kan forstås som en læringsarena for 

ungdom. Pornografiske skildringer påvirker mange unges språk og deres forståelse av 

seksualitet, og kan dermed prege hvordan de uttrykker seg om tematikken. Dette burde ikke 

avskrives av lærere som problematisk, men forstås som vokabularet mange unge har 

tilgjengelig for å snakke om forskjellige sider av sex. Forskning viser også at pornografi er et 

tema som prioriteres av flere lærere i undervisning om seksualitet i den norske grunnskolen, 

men at det er noe lærere ønsker seg flere redskaper for å snakke om med elever.  
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Dette kapittelet har også hatt som hensikt å vise at både undervisning om seksualitet og 

pornografi er historisk og kulturelt betinget.  



27 

 

 Kulturteoretiske perspektiver 

Ettersom både undervisning om seksualitet og pornografi er kulturelt betinget er det i mine 

øyne fornuftig å anvende kulturteoretiske perspektiver på det empiriske materialet. Et slikt 

perspektiv gjør det mulig å se på hvordan kultur påvirker undervisning om seksualitet og 

hvordan kompetansemålene blir tolket. Oppgavens teoretiske rammeverk bygger på to 

kultursosiologiske verk. Henholdsvis Ann Swidlers Talk of Love – How Culture Matters 

(2001) og Mary Douglas’ Purity and Danger (2002). Jeg vil i hovedsak bruke begreper fra to 

teoretikere, Ann Swidler som følger en kultursosiologisk tradisjon, og sosialantropologen og 

strukturfunksjonalisten Mary Douglas. Swidler tilbyr begreper som kan forklare hvordan 

aktører er preget av kultur og hvordan vi bruker kultur i våre handlinger, mens Douglas gir 

muligheten til å sette dette i et større kulturelt klassifikatorisk system. Dermed utfyller de 

hverandre ved at det gir muligheten til å undersøke tematikken på individ- og samfunnsnivå.   

Det som undersøkes, altså undervisning om seksualitet og pornografi, er både private og 

offentlige anliggende, med skolen som «møteplass». Dette er et spenningsfelt preget av 

dilemma og ambivalens fordi skillelinjene mellom hva som anses som privat og hva som 

anses som offentlig anliggende er uklart. For å gripe om og forstå dette spenningsfeltet vil jeg 

gripe tak i kulturen – nærmere bestemt hvordan den brukes. Jeg vil trekke inn sentrale 

begreper fra Swidlers (2003) kulturteori, hovedsakelig kulturelle repertoarer og 

handlingsstrategier. Ved hjelp av Swidlers begreper kan jeg dermed si noe om hvordan kultur 

påvirker lærere og deres undervisning om seksualitet. Douglas (2002) er i større grad 

systemorientert, og fokuserer på hvordan man bruker kategorier for å organisere samfunn. 

Hun er interessert i hvordan noe kan kategoriseres som urent i en situasjon, men normalt i en 

annen, og hvordan man i så fall behandler dette «noe» som befinner seg et sted det ikke hører 

hjemme, for eksempel porno i skolen. 

Disse teoretiske perspektivene og begrepene bidrar med å belyse og analysere informantenes 

fortolkninger i intervjusituasjonen. 

Seksualitet i sosiologien 

Innen den sosiologiske tradisjonen har seksualitet lenge vært tema for forskning. Fremveksten 

av seksualitet som et offentlig anliggende er blant annet knyttet til Kinseys rapport om 

seksuell oppførsel i det amerikanske samfunnet på 1950-tallet (Pedersen 2005: 16-20). I 
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senere tid har sosiologiske skikkelser som Giddens (1992) og Plummer (2003) skrevet om 

hvordan seksualitet ble frigjort fra reproduksjonen gjennom utvikling av prevensjon, og 

hvordan seksuelle arenaer har endret seg med den teknologiske utviklingen som for eksempel 

har ført med seg at pornografien er lett tilgjengelig online. Foucault (1995) har vist at 

seksualitet lenge har vært tema for offentligheten, for eksempel ved at det var tematisert i en 

stor mengde tekster det foregående århundret. I en norsk kontekst handlet disse tekstene om 

moral, helse, oppdragelse og samliv. Tekstene var både av norske forfattere og utenlandske, 

oversatt til norsk (Skundeberg 2018). Foucalt referert i Skundberg (2018) mente at seksualitet 

ikke var et undertrykket tema man skulle unngå å snakke om, men heller at man burde gjøre 

det til et vitenskapelig objekt. Han argumenterte for at samfunnet vi lever i har et stort fokus 

på seksualitet og reproduksjon fordi det handler om makt og kontroll over samfunnsborgere. 

Dette innebærer også kontroll over folks kropper og deres relasjoner (Foucault, referert i 

Mühleisen og Røthing 2009: 15). Både Foucault og Swidler (2001) anser seksualitet å være 

en sosial konstruksjon. Dette varierer mellom kulturer, generasjoner, over tid og mellom 

grupper. Foucaults perspektiver kunne gitt en spennende analyse, men hans teoretiske 

aspekter er for distanserte fra empirien som fører med seg at man ikke fanger opp 

ambivalensen og tvetydigheten i folks fortellinger (Swidler 2001: 12-13). 

3.1 Swidlers kulturforståelse 

For å forstå begrepene som vil anvendes i analysen vil jeg gjøre rede for Swidlers 

kulturforståelse. Swidlers kulturforståelse baserer seg på flere sosiologiske skikkelser, som 

Max Weber og Clifford Geertz. Swidler mener at vår kulturforståelse bygger på Max Weber. 

Han mente at rasjonell handling var grunnmuren for analyse av kultur (Swidler 2001: 188). 

Swidler videreutviklet Geertz (referert i Swidler 1986; 2001) kulturbegrep. Jeg vil kort si noe 

om disse, før jeg presenterer begrepne som vil brukes i analysen. 

Swidler (1986: 274) mener at Max Weber (1995) la vekt på at mennesker motiveres av 

idealer, verdier og materielle interesser, og her referer hun til hans analyse av protestantismen. 

Ideelle interesser, som å ønske å reddes fra helevets flammer, er målorientert, men denne 

målorienteringen kommer fra symbolske virkeligheter. Ifølge Weber er det interessene som 

driver oss, men det er ideene som definerer den endelige destinasjonen vi søker å nå, og 

midlene vi må bruke for å komme oss dit (Swidler 1986: 274). Det er viktig å påpeke at det 

ikke er bevist at kultur former folk ved å påvirke deres verdier (Swidler 2001: 80). Å påstå at 
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folk handler for å maksimere maksimerer sine interesser basert på kulturelt betingete verdier 

er misvisende (Swidler 2001: 81).  

Man har lenge debattert hvordan man skal definere begrepet kultur (Swidler 2001: 12). 

Swidler (1986: 277) viser til Geertz som i 1973 skrev at handlingsstrategier inkorporeres og er 

avhengig av vaner, stemningsleie og verdenssyn. For Geertz er det sentrale aspektet ved 

kulturen dens ethos (Swidler 2001: 79). Geertz’ (1973 i Swidler 2001: 12) definisjon av kultur 

lyder slik «an historically transmitted pattern of meanings embodied in symbols, a system 

inherited conceptions expressed in symbolic forms by means of which men communicate, 

perpetuate, and develop their knowledge about and attitudes toward life». Hans inngang for å 

forstå og studere kultur er tykke beskrivelser. Men Swidler mener at en konsekvens av denne 

tilnærmingen er at objektet, for eksempel ritualet eller historien, står i sentrum. Hun mener at 

Geertz forståelse av kultur ikke er tilstrekkelig for å forstå menneskers handlinger2. Swidler 

(2001: 12) sier seg enig i Geertz vektlegging av symbolske redskaper, som ritualer og 

historier, i utforming og opprettholdelse av virkemåter for oppførsel og utsyn. Men handling 

får ikke tilstrekkelig fokus (Swidler 2001: 12). Swidler (2001: 46) mener at de ulike måtene 

folk snakker om sine erfaringer på fanger sentrale elementer i måter kultur blir mobilisert på, 

og hvordan dette skaper rammeverk for og rettleder handling. Med utgangspunkt i dette 

utvikler hun en kulturanalytisk fremgangsmåte. Den tar ikke, som Geertz, utgangspunkt i den 

kulturelle begivenheten, men de kulturelle brukerne. Dette fokuset åpner for å undersøke 

hvordan kultur fungerer som et landskap av potensielt konkurrerende og motstridende 

kulturelle fortellinger, og hvordan aktører skal navigere seg i dette landskapet. Swidler peker 

på at vi er utstyrt med en systematisk tvil i møte med samfunnet, som gjør at man for 

eksempel avfeier det en nyfrelst har å si om sin religion. Vi tror altså ikke på alt vi leser, hører 

og ser. Det meste av kulturell aktivitet i hverdagen handler ikke om gledelig deltakelse i et 

felles rituale, men et krevende arbeid hvor man må unngå, kritisere og filtrere kulturen vi 

kommer i kontakt med. De fleste av våre møter med symboler handler i større grad om 

avvisning enn aksept (Swidler 2001: 15-16). Kulturen er preget av variasjon og motstridende 

elementer, og det samme er mennesker (Swidler 2001).  

 

                                                 
2 Swidler (2001: 12-13) kritiserer ikke kun Geertz for å utelate fokus på handling og hvordan aktører navigerer 

blant kulturelle symboler. Hun mener at moderne sosiologer, blant annet Foucault og Bourdieu, i stor grad tar for 

gitt brytningspunkter og motsigelser i kultur og folks handlinger. 
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3.1.1 Handlingsstrategier 

Vi handler stort sett basert på vaner, fordi det ville vært umulig å gå gjennom alle potensielle 

handlingsvalg i hver situasjon vi befinner oss i. Handling organiseres over tid, og gir ikke 

mening isolert på et individuelt nivå, men som del av et større mønster. Disse større 

mønstrene kaller Swidler (2001: 82) handlingsstrategier (strategies of action). Dette definerer 

hun som måter aktører på rutinemessig vis handler for å nå sine mål. Kultur former mønstre 

som påvirker folks handlinger og handlingsvalg, og flere av disse handlingene blir til rutiner. 

Fokuset er dermed på handlingsstrategiene og midlene man anvender for å nå sine mål, ikke 

målene i seg selv (Swidler 2001: 82). Dette er et sentralt argument for Swidler fordi ved å ha 

fokus på midlene kan man bedre forstå hvilken betydning kultur har på handling. Det er altså 

ikke slik at folk lener seg på én handlingsstrategi. Dette er fordi en handlingsstrategi kan 

brukes på flere områder i en persons liv. Folk bruker kultur for å lære hvordan å være eller å 

bli en bestemt type person (Swilder 2001: 71). Kultur utruster folk til handling ved både å 

forme deres interne kapasiteter, og ved at man tar med seg disse kapasitetene inn i bestemte 

situasjoner (Swidler 2001: 71-72).  

En handlingsstrategi involverer en karakteristisk måte å forstå problemer på, og derfor en 

karakteristisk måte å løse problemer på. Slike strategier er avhengig av og baserer seg på ens 

evner, stiler, vaner og kapasiteter som er tillært gjennom kultur. Dette påvirker hvordan man 

organiserer sine handlinger (Swidler 2001: 86). I utvikling av handlingsstrategier tar man 

utgangspunkt i informasjon man allerede sitter på og ting man allerede kan. Folk baserer også 

sine handlingstrategier på hvem de tror de allerede er (Swidler 2001: 87). En stor del av 

kulturen er basert på og kretser rundt identiteter, både individuelle og kollektive. Selvets evne 

til å handle kollektivt danner potensielle handlingsstrategier og påvirker dermed målene man 

sannsynligvis vil følge. På denne måten mener Swidler (2001: 87) at handlingsstrategier 

kobler sosial struktur og kultur sammen. 

Handlingsstrategier avhenger av kultur. Kulturell erfaring former ens opplevelse av selvet, 

stiler og vaner i form av handling, og forståelse av verden. Dette åpner for at individer og 

grupper kan konstruere og handle etter spesifikke livsstrategier. Kultur påvirker dermed sosial 

handling fordi det støtter eller hindrer handlingsstrategier folk kan følge (Swidler 2001: 83). 

Handlingsstrategier er sosiale fordi man ikke handler isolert fra verden rundt seg, men som 

del av et større samfunn hvor kulturelle ressurser former folks handlingskapasiteter (Swidler 

2001: 83). Individer opprettholder kulturelle kapasiteter for forskjellige handlingsstrategier, 
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og disse mobiliseres på forskjellige måter i forskjellige situasjoner (Swidler 2001: 84). Dette 

er fordi deler av kulturen rundt oss er strukturert som institusjoner, kontekst eller koder. Disse 

er ytre faktorer som påvirker individers handlinger. Denne påvirkningen kan ha en 

begrensende effekt på folks handlinger fordi man sitter på kunnskap om hvordan ens 

handlinger kan bli tolket av andre. Dette kan forme handlinger og handlingsvalg i større grad 

enn indre ønsker og motiver (Swidler 2001: 161, 163; Tavory og Swidler 2009: 172). 

Basert på Swidlers begrep om handlingsstrategier vil jeg videre i oppgaven anvende en 

presisering av begrepet i forhold til oppgavens tematikk: undervisningsstrategier. Dette er 

fordi jeg bruker dette begrepet på en konkret situasjon, nemlig undervisning.  

3.1.2 Kulturelle repertoarer 

Swidler (2003: 71) mener at kultur gir forskjellige verktøy og repertoarer av mening som folk 

bruker på forskjellige måter. Man må tenke på kultur som «a bag of tricks or an oddly 

assorted tool kit […] containing implements of varying shapes that fit the hand more or less 

well, are not always easy to use, and only sometimes do the job» (Swidler 2001: 24). Ved å 

tenke på kultur som et repertoar blir man minnet på at dette ikke alltid fungerer, noen ganger 

fungerer det godt, noen ganger halvveis, og noen ganger ikke i det hele tatt. Deler av 

repertoaret er ubevisst, andre deler av repertoaret består av evner du må ha jobbet hardt for å 

lære deg. Repertoaret består også av deler man er usikker på, og vet lite om hvordan bruke. 

Man er derfor mer eller mindre god i det kulturelle repertoaret man opptrer i. Her snakker 

man om kulturelle kapasiteter som eksisterer som diskre vaner, evner og orienteringer i 

verden. Et slikt kulturelt repertoar består av flere deler, og det Swidler er spesielt interessert i 

er nettopp hvilke deler man velger å ta i bruk i visse situasjoner fremfor andre.  

Swidler (1986; 2001) argumenterer altså for at kultur har en uavhengig rolle som former 

kapasiteter hos oss, og slik konstrueres handlingsstrategier. Kultur burde altså ikke forstås 

som et enhetlig system som dytter handling i en kontinuerlig retning, men heller som et 

repertoar eller en verktøykasse (Hannerz, referert i Swidler 1986: 277). I forlengelse av 

verktøykasse-metaforen kan man se for seg at man tar i bruk verktøyene man har tilgjengelig i 

forskjellige situasjoner.  
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Veksling av repertoarer 

Underveis i en forklaring eller fortelling skjer det ofte at folk endrer på forklaringen sin eller 

elementer i historien. Dette kaller Swidler for å bytte kulturell ramme (shifting frames). Dette 

kan forklares slik: en person opererer etter et sett av antagelser om situasjonen hen befinner 

seg i. Møter personen på uventende utfordringer eller vanskeligheter som bryter med hens 

antagelser av sitasjonen prøver hen å tilpasse seg det uventede i situasjonen. Denne 

tilpasningen kan skje ved at man bytter forståelsesramme av situasjonen, og utad kan det 

fremstå i form av selvmotsigelser og tvetydighet fra personen. Dette betyr derimot ikke at 

man er usikker, men er et tegn på at man jobber med å tilpasse seg det uventede i situasjonen 

(Swidler 2001: 31). 

Kulturelle repertoarer blir synlig når folk mobiliserer flere deler av det samtidig. Hvis et 

argument ikke holder vann, har man gjerne mange fler å velge mellom (Swidler 2001: 30). Å 

bytte frem og tilbake mellom flere argumenter kan ved første øyekast fremstå som 

selvmotsigende og kynisk, men dette er hvordan folk flest forholder seg til livene sine. Folk, 

samfunnet vi befinner oss i, og kulturen rundt oss er preget av selvmotsigelser og ambivalens. 

Folks liv består av mange elementer og lag, noe som vil prege deres fortellinger og 

forklaringer. Det er for eksempel slik at når et menneske blir bedt om å tenke på gjennom 

visse problemer posisjonerer de seg implisitt i en antatt situasjon (Swidler 2001: 40). I møte 

med en situasjon eller hendelse legger folk til bakgrunnsinformasjon for å kunne forstå 

situasjonen eller hendelsen. Bakgrunnsinformasjonen man tillegger en situasjon gir et 

rammeverk for hvordan man forstår den. Dette rammeverket er kulturelt, og ikke kun en 

personlig konstruksjon, nettopp fordi personlige konstruksjoner av bakgrunnsinformasjon 

baserer seg på kultur. Da må man huske at kulturer er komplekse, og tilbyr dermed 

forskjellige måter å forstå en situasjon på. Slik variasjon, både i kulturen og i de forskjellige 

kulturelle repertoarene individer har, må ikke misforstås som verken uorganiserte eller 

utilgjengelige (Swidler 2001: 40). 

3.2 Douglas’ kategorisering av rent og urent 

Hva vi oppfatter som rent og skittent defineres altså ut fra kulturelle klassifikasjonssystemer, 

og ut fra sosiale og historiske kontekster. Et eksempel på dette er, som vi så i 

bakgrunnskapittelet, hvordan seksualitet ved århundreskiftet 1800-1900-tallet var noe unge 

skulle beskyttes fra både i skolen og hjemme. Dette kan forstås som noe urent som ikke 
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tilhørte kategorien barndom. Men som vi også så endret dette seg til at seksualitet ble et 

obligatorisk tema i skolen. I strukturfunksjonalistisk ånd mente Douglas at alle samfunn på 

sitt vis streber etter stabilitet, forutsigbarhet og orden. I mer primitive samfunn mente hun at 

distinksjonen mellom rent og urent har grunnlag i bekymringer om at noen typer atferd kan 

forstyrre samfunnets orden, og i verste fall bryte det ned. Dermed blir det åpenbart at 

distinksjonsprosessene mellom rent og urent også handler om moral, og man kan derfor 

trekke en linje mellom samfunnets og individers samvittighet (Douglas 2002). 

Douglas’ (2002) teori om det rene og det urene kan beskrive mange forskjellige fenomener, 

mennesker og gjenstander. For å forklare sin teori viser hun blant annet til 

skapelsesberetningen i forhold til at dyr ble ordnet etter hvor de tilhørte, om det var i luften, 

vannet eller jorden (Douglas 2002: 69-70). Hun viser også til hvordan israelittene spiser i 

forhold til jødiske matregler (Kosher) (Douglas 2002: 37-38). Retningslinjene for Kosher 

finner man i Tredje Mosebok, og er opprinnelig spesielt for jøder, men Douglas (2002) mener 

at det også finnes noe mer allment her. I alle kulturer er det slik at mennesker følger en form 

for orden, som innebærer at man avviser tingene som ikke tilhører eller forstyrrer denne 

ordenen. For Douglas innebærer dette at vi mennesker forstår vår verden gjennom kategorier. 

En slik forståelse innebærer at alle elementene som inngår i en kultur, som blant annet 

kunnskap og moral, dermed bygger på disse kategoriene. Disse kategoriene kan man kalle for 

et kategorisk skjema, som da innebærer en bestemt form for orden. Elementer som forstyrrer 

det kategoriske skjema anses som trussel mot denne ordenen. Dette møtes som regel med en 

institusjonalisert unnvikende holdning, fordi de forstyrrende elementene anses som urene, 

farlige og potensielt forurensende (Douglas 2002).  

Douglas (2002) mener altså at det man anser som rent og urent ikke er absolutt, men heller at 

det defineres ut i fra gjenstandens posisjon i forhold til andre objekter og situasjoner. «Matter 

out of place» innebærer to betingelser: 1) et sett av ordnede klassifikasjoner, og 2) en 

overtredelse av disse. Befinner noe eller noen seg utenfor kategorien det eller den tilhører 

forstås dette altså som «matter out of place». Hvor det finnes noe som er skittent, finnes det 

også et system (Douglas 2002: 44). At noe anses som «skitt» innebærer altså en forutsetning 

om at det eksisterer orden i form av både kategorier og kulturelle klassifikasjonssystemer 

(Douglas 2002). Dette er fordi folk søker etter å skape orden, og dette gjør man ved å 

konstruere kategorier. Sko anses som skitne på et spisebord fordi det befinner seg utenfor sin 

tiltenkte plass, altså utenfor kategorien vi tenker den tilhører. Eksempelet illustrerer også at 
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hva som anses som rent og urent er relativt. Det rene er altså avgrenset hvor det befinner seg 

innenfor sin tildelte kategori, hvor det ikke forstyrres av kontakt med noe som ikke tilhører 

den gitte kategorien. Uorden eller det urene er på en side en trussel mot et etablert mønster, på 

den andre kan uorden være med på å skape nye mønstre (Douglas 2002: 4). Skitt er et 

biprodukt av systematisk orden og kategorisering, i den grad organiseringen innebærer å 

avvise upassende elementer (Douglas 2002: 44). Dette tar oss inn i det symbolske terrenget, 

som knyttes til det symbolske systemet om renhet. Gjennom våre egne begreper om skitt kan 

vi gjenkjenne at vi bruker en form for analogi som inneholder alle de avviste elementene av 

ordnede systemer (Douglas 2002: 44). Skitt forstås her som noe som forstyrrer en orden som 

opprettholdes gjennom at ting som ikke hører hjemme et sted avvises. Det betyr at skitt ikke 

opptrer på egenhånd, men er eksisterer i et system av orden. Skitt er altså en relativ idé 

(Douglas 2002).  

Tabu og ambivalens 

Det som anses som urent befinner seg utenfor sin tilhørende kategori. Vår reaksjon på dette er 

en følelse av ambivalens. Denne tvetydigheten, eller ambivalensen kan virke truende for folk. 

Tabuer konfronterer det tvetydig ved å kategorisere i forhold til det som anses som hellig. Det 

innebærer at man fordømmer det tvetydige ved å kalle det skittent og farlig, altså ved å gjøre 

det til tabu (Douglas 2002: xi). Urenhet eller skitt er elementer som må holdes unna et etablert 

system hvis det skal opprettholdes (Douglas 2002: 50).  

Uorden består av krefter og farer. For å forklare dette ytterligere kan vi se på det Douglas 

(2002) kaller anomalier. En anomali er en form for uromoment. Det er noe som ikke passer 

inn i kategoriene man kjenner til, og utfordrer derfor denne ordenen. Douglas mener at man 

enten reagerer negativt eller positivt i møte med anomalier. Reagerer man negativt innebærer 

dette å fordømme eller avvise tegnet. Reagerer man positivt blir anomalien en del av 

kategoriene, og er ikke lenger et uromoment. I en slags kaotisk verden blant alle skjemaer og 

kategorier konstruerer vi stabile verdener med gjenkjennbare objekter og former. Dette likner 

Swidlers (2001) forståelse av hvordan vi bruker kultur for å forstå situasjonene vi befinner oss 

i. I våre oppfatninger bygger vi, tar noen hint og avviser andre. De mest akseptable hintene er 

de som på enklest vis passer inn i mønsteret som blir bygget opp. Ambivalente hint behandles 

som de harmoniserer med resten av mønsteret. Uharmoniske hint blir som regel avvist, og da 
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må antagelsesstrukturen modifiseres. Videre i læringsprosessen blir objekter navngitt. Deres 

navn har da en effekt på måten de blir oppfattet i neste omgang (Douglas 2002).  

Kropp, moral, samfunn og forurensende ideer 

Folks private samvittighet og den offentlige moralkodeksen påvirker hverandre gjensidig, og 

det kan være vanskelig å skille mellom dem. Douglas mener at moralen mennesker utsetter 

hverandre for, og seg selv, har en samfunnssopprettholdende funksjon i alle samfunn. 

Douglas mener det er naturlig for mennesker å klassifisere de fysiske og sosiale omgivelsene 

vi omgir oss. Douglas beskriver menneskers strategier for å skape orden. 

Klassifikasjonsprosessene handler om å konstruere meningsfulle kategorier som skaper en 

følelse av orden og støte fra seg det som er grenseoverskridende.  

Forurensende ideer (pollution ideas), er del av samfunnslivet på to nivåer: en instrumentell og 

en ekspressiv. I praksis, på det første og mer åpenbare nivået, vil dette si at folk prøver å 

påvirke hverandres oppførsel (Douglas 2002: 3). Forurensende handling (pollution behaviour) 

er reaksjonen som fordømmer et hvert objekt eller ide som utfordrer, forvirrer eller motsier 

etablerte og verdsatte klassifikasjoner (Douglas 2002: 45). Forurensing er både symbolsk og 

del av det levde livet. Undersøker man forurensende ideer nærmere viser det seg at denne 

kontakten som man tenker er farlig, også er symbolsk. Douglas mener at dette er mer 

interessant enn det første nivået, fordi man i større grad kan undersøke forurensende ideer i 

relasjon med det sosiale livet. Hun mener at noen forurensningsideer brukes som analogier for 

å uttrykke et «generelt blikk» på den sosiale orden (Douglas 2002: 4). Dette knyttes videre til 

kropp og sex. Hun foreslår at mange ideer om seksuelle farer tolkes bedre som symboler av 

relasjonen mellom deler i samfunnet, som speiler måter hierarkier eller symmetrier er designet 

på, som kan ses i forhold til det større sosiale systemet. Det som anses som forurensende med 

tanke på sex og det seksuelle, anses også forurensende i forhold til det kroppslige.  Kroppens 

åpninger virker å representere inn- og utganger for sosiale enheter. Kroppslig perfeksjon kan 

symbolisere en idealversjon av et teokrati (Douglas 2002: 4). Man ønsker å holde kroppen 

intakt, både sosialt og fysisk, samt kontrollere kroppens inn- og utganger (Douglas 2002: 

196).  

Skitt har sammenheng med moral, mener Douglas (2002). Med dette mener hun at når 

moralregler er selvmotsigende eller diffuse, har forestillinger om urenhet en tendens til å 

enten avklare eller forenkle spørsmål. Moral er med på å skape orden. Verdier som er 
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tilknyttet moral varierer og endrer seg med historien. Douglas mener også, gjennom sin 

analyse, at kroppen fungerer som et grunnsymbol for grenser. Kroppen er en gjenstand som 

kan påvirkes av forskjellige forurensningsideer når moralreglene er uklare. Denne faretruende 

grenseløsheten er i stor grad rettet mot kvinnekroppen (Solheim 1997).  

3.3 Hvordan brukes teoriene i oppgaven? 

De mest sentrale begrepene fra Swidlers kulturteori, for analysen, er undervisningsstrategier 

(handlingsstrategier) og kulturelle repertoarer. Førstnevnte vil anvendes i første 

analysekapittel om undervisning om seksualitet. Med dette begrepet får jeg undersøkt hvilke 

undervisningsstrategier lærerne forteller om, og hva som påvirker disse. Det kan også løfte 

frem samspillet mellom undervisningsstrategier og kompetansemål, samt andre ytre 

påvirkningsfaktorer. Det andre begrepet, kulturelle repertoarer, brukes i andre analysekapittel 

om pornografiens plass i undervisning om seksualitet. Med dette begrepet kan man undersøke 

hvordan noen snakker om et visst tema, hva de trekker frem i kulturen, og hvordan de veksler 

mellom forskjellige repertoarer. Dette er fruktbart for min analyse fordi det gir meg tilgang til 

hva mine informanter forteller om hvordan de (eventuelt) snakker om pornografi i 

undervisning. 

Douglas kategorisering av rent og urent og «matter out of place» er også sentrale for det andre 

analysekapittelet. Douglas teori er mer abstrakt enn Swidlers, men er gunstig for å forstå 

hvorfor noe blir behandler som «rent» og noe som «urent» i undervisning om seksualitet. I 

sammenheng med «matter out of place» kan man undersøke ambivalensen i informantenes 

utsagn. Hennes tanker om sammenhengen mellom kropp og samfunn vil være relevante for 

begge analysekapitlene.  

Både Swidler og Douglas fremhever tvetydighet og ambivalens. Førstnevnte på et mer 

individuelt nivå (men også på gruppe- og samfunnsnivå), mens Douglas forholder seg til et 

strukturelt samfunnsnivå. Dette gir meg mulighet til å gripe om ambivalensen i informantenes 

utsagn og belyse dem opp mot et samfunnsnivå. Etter min oppfatning komplementerer 

Swidler og Douglas hverandre i denne oppgaven; dette er fordi Swidler gir meg muligheten til 

å undersøke, gjennom informantenes utsagn, hva de gjør og hvordan de gjør det. Douglas gir 

meg på den annen side mulighet til å undersøke og forstå utsagnenes innhold, og deretter se 

de i forhold til et større samfunnsnivå.  
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Kombinasjonen av disse to teoriene gir flere gode redskaper for å analysere det lærerne 

forteller om sine erfaringer med og tanker om å undervise om seksualitet, og eventuelt også 

om å implementere pornografi som del av denne undervisningen. 
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 Metode 

I dette kapittelet gjør jeg rede for denne arbeidsprosessen og de metodiske valgene jeg har tatt 

for å undersøke hvilke erfaringer lærere har med undervisning om seksualitet og pornografi. 

Først vil jeg si noe om kvalitativt intervju som metode. Deretter vil jeg se på potensielle 

fallgruver ved kultursosiologisk metode, samtidig som jeg hvorfor det er en fruktbar metodisk 

tilnærming. Dette drøftes ved å ta utgangspunkt i artikkelen Talk is Cheap av Colin Jerolmack 

og Shamus Khan (2014). Deretter gjør jeg rede for forberedelser, min posisjon i forhold til 

feltet, og et forprosjekt som bidro til økt forståelse for undervisningsfeltet. Videre vil jeg si 

noe om intervjuguiden, utvalg og rekrutteringsprosessen. Deretter sies det noe om intervjuene, 

samt transkriberingen av disse, og analysearbeidet i etterkant av intervjuene. Til slutt gjør jeg 

noen etiske betraktinger, og diskuterer oppgavens validitet. 

4.1 Intervju som metode 

Intervju som forskningsmetode har lenge vært en måte å samle inn data på innen 

samfunnsvitenskapen. Særlig Chicago-skolen, som står sentralt i den sosiologiske 

tradisjonene, har vært viktig for utvikling av kvalitative intervjuer som forskningsmetode 

(Kvale og Brinkmann 2017: 27). Metodologisk sett følger jeg en fenomenologisk retning, 

hvor jeg ønsker å få innblikk i informantenes opplevelser av fenomener i sin livsverden. En 

annen metodologisk retning som kunne vært interessant for oppgaven min er diskursanalyse, 

hvor man undersøker diskursive praksiser og språk, og hvordan disse konstruerer sosiale 

verdener vi lever i (Kvale og Brinkmann 2017: 33). Begge er metoder som kan gripe om 

kulturen rundt oss, men sistnevnte i mindre grad høyde hvordan aktører bruker kultur, som 

står sentralt i denne oppgaven. På en annen side viser litteratur på metodefeltet at det er 

usikkerheter rundt intervjuet som optimal metode for å få innsikt i folks praksiser og 

handlinger. Dette er blant annet fordi intervjuer kan forstås som gjenfortellinger av hendelser 

eller situasjoner, og vil derfor være preget av informantenes forståelse (Jerolmack og Khan 

2014). 

Gjennom kvalitative intervjuer kan man få et innblikk i informantens livsverden, som 

innebærer hvordan de beskriver sine opplevelser og hvordan de artikulerer sine handlingsvalg 

(Kvale og Brinkmann 2017: 20). Intervju kan forstås som en form for samtale, som innebærer 

at man må ta høyde for at det kan oppstå misforståelser (Holstein og Gubrium 2003: 67-68). 
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Dette kan unngås eller reduseres ved å forberede informantene sine med informasjon om hva 

man skal snakke om slik at de har anledning til å forberede seg. Dette kan være gunstig hvis 

man vil snakke om hendelser bakover i tid, så de har anledning til å friske opp hukommelsen. 

Spesielt når man skal snakke om temaer om seksualitet og pornografi, som kan oppleves som 

sensitive temaer å snakke om. 

For å få mest ut av intervjusituasjonen burde den forstås som et møte hvor kunnskap 

produseres, ikke kun et møte hvor intervjuer skal tilegne seg informasjon (Holstein og 

Gubrium 2003: 68). En måte å være tilstede i et slikt intervju er å bruke det Kvale og 

Brinkmann (2017: 48) kaller bevisst naivitet. Dette innebærer at intervjuer ikke er bundet til 

fortolkningsskjemaer og ferdige kategorier. Som intervjuer betyr dette skal man høre godt 

etter og være nysgjerrig på det som blir sagt. På denne måten holder man seg aktiv gjennom 

hele intervjuet. Dette henger sammen med at man som intervjuer skal være kritisk til sine 

egne hypoteser og forutsetninger i intervjusituasjonene (Kvale og Brinkman 2017: 48). 

Kvalitative intervjuer som metode har fungert godt for å svare på oppgavens problemstilling, 

som innebærer å få innblikk i læreres tanker og erfaringer med å undervise om seksualitet og 

snakke om pornografi i undervisningssituasjon. Metodisk jobber jeg induktivt hvor jeg først 

samlet inn empiri, og deretter fant jeg ut hvilke teoretiske begreper som kunne løfte frem 

empirien (Tjora 2012). Jeg ønsket derfor ikke å sette teoretiske restriksjoner på intervjuene til 

den grad det er mulig, men man vil alltid være preget av sin egen forkunnskap (Ryen 2002). 

Gjennom slike intervjuer kan man fokusere på det informanten har å fortelle og få innsikt i 

dette, som gjør at man kan gå i dybden i det informantene har å fortelle (Weiss 1994: 3, 8). 

Man har for eksempel anledning til å stille oppfølgingsspørsmål. For å ha mulighet til å gå i 

dybden i en slik tematikk gjennomførte jeg en-til-en intervjuer. Dette ga meg mulighet til å få 

innblikk i nyanser og selvmotsigelser i lærernes utsagn. I en kvantitativ surveyundersøkelse 

kunne slike nyanser forsvunnet, samtidig som jeg hadde mistet muligheten til samtale, 

diskusjon og eventuelle oppfølgingsspørsmål (Kvale og Brinkmann 2017). Dets kunne 

eventuelt resultert i en høyere svarprosent. Dette er ikke målet for slike intervjuer. I 

kvalitative intervjuer søker man heller etter få innblikk i den man intervjuers erfaringer og 

forståelse av verden (Kvale og Brinkmann 2017: 47). 
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4.1.1 Debatt om kultursosiologisk intervjumetode  

Innen kvalitativ forskning brukes det mange forskjellige metoder, hvor det også debatteres 

hvilke som egner seg bedre enn andre (Jerolmack and Khan 2014). Jerolmack og Khans’ 

(2014) artikkel Talk Is Cheap: Ethnography and the Attitudinal Fallacy argumenterer for at 

handlinger og betydningene de har er situasjonsavhengig. Man kan ikke vite om det 

informantene sier stemmer overens med deres handlinger utenfor intervjusituasjonen, fordi 

intervjusituasjonen er en annen enn den de forteller om (Jerolmack og Khan 2014: 201). 

Derfor argumenterer de for at etnografi er en bedre tilnærming for å studere sosiale 

handlinger, som også er en sentralt metode innen sosiologi (Jerolmack and Khan 2014: 181). 

Argumentet deres innebærer at etnografi er en bedre metode for å observere handlinger, blant 

annet fordi det tar høyde for kontekst og situasjon i høyere grad enn å kun gjennomføre et 

intervju (Jerolmack og Khan 2014). 

Mening og handling er kollektivt forhandlet og avhengig av kontekst. Derfor er 

selvrapportering av holdninger, oppførsel, tanker og meninger av liten verdi med tanke på hva 

folk faktisk gjør. Dette er fordi selvrapportering i stor grad er individualistiske og abstrahert 

fra livserfaringer (Jerolmack og Khan 2014). Altså, man kan si en ting, men gjøre en annen. 

De viser til at folk som regel oppfører seg annerledes enn hva de uttrykker, i tillegg til at de 

gir ukorrekte forklaringer av tidligere hendelser. Dette kaller de holdningsfeil. Det innebærer 

at å trekke slutninger mellom handlinger i situasjoner og det folk sier om dem er feil. For å 

illustrere dette tar de utgangspunkt i kultursosiologi fordi denne retningen i stor grad bruker 

intervjuer som kilde til kunnskap (Jerolmack og Khan 2014: 179). 

Intervjuer kan for eksempel være en viktig kilde til informasjon i forbindelse med å skape en 

forståelse av det følelsesmessige landskapet, som moral, forventninger og ønsker. Intervjuer 

kan også være nyttige for å rekonstruere narrativer og tidsmessige strukturer, eller for å få 

skaffe seg innsikt i praksiser forskeren ikke kan observere. Like vel mener Jerolmack og 

Khan at koblingen mellom hva folk sier og hva de faktisk gjør er problematisk fordi det ofte 

ikke er i overenstemmelse. Hvis man skal basere seg på hva folk sier må det komme tydelig 

frem i analysen at man undersøker hva folk sier om hva de tenker og gjør (Jerolmack og Khan 

2014: 180). Derfor argumenterer de for at etnografi er en bedre og sikrere metode for å 

observere handlinger - hva folk faktisk gjør i bestemte sosiale situasjoner (Jerolmack og Khan 

2014: 181). Det er særlig fordi det vi sier og gjør i stor grad er påvirket av situasjonelle 



41 

 

faktorer. Holdninger og handlinger forhandles kollektivt, og tilhører derfor situasjonen like 

mye som det tilhører individene (Jerolmack og Khan 2014: 186) 

Denne kritikken er særlig relevant i forhold til oppgaven min fordi de trekker frem Swidlers 

teori om kultur som repertoarer og verktøy. Utfordringen med å bruke denne teorien er at 

mange har fokusert på det kognitive fremfor oppførsel (vaner osv.). Er hovedfokuset på det 

kognitive, blir analyse av sosiale prosesser på individnivå. Dermed får større sosiale forhold 

mindre fokus. Situasjonell handling er aldri kun guidet av forutinntatthet, men alltid en 

prosess av «sense in the making» (Jerolmack og Khan 2014: 188). De mener at det er en stor 

feil at kultur som handling kan forklares på individnivå (Jerolmack og Khan 2014: 189). 

Swidler (2001) har selv kritisert tendensen hvor analyser innen kultursosiologi i for stor grad 

fokuserer på det individuelle nivået, og hun understreker viktigheten av fokuset på kontekst. 

Jerolmack og Kahn kritiserer ikke Swidlers bruk av egen teori, men det faktum at når den 

anvendes av andre forsvinner ofte forståelsen av folks utsagn som utsagn, og observerte ikke 

handlinger. Dette er fordi hva folk sier og det de faktisk gjør ikke nødvendigvis 

overensstemmer. 

Jerolmack og Khans innvendinger mot intervju som metode fremfor etnografi har også fått 

kritikk (DiMaggio 2014, Cerulo 2014). DiMaggio (2014: 232) sier seg enig i at meninger 

forhandles i et sosial og fysisk miljø, og at situasjoner er betingende for hvordan dette foregår. 

Men det understrekes også at aktører går inn i disse sosiale situasjonene med stabile kulturelle 

disposisjoner. Han viser til Swidler som sier at folk kan og vet om mer kultur enn det de 

bruker. Dette blir dermed en kognitiv prosess, hvor man trekker på deler av det kulturelle 

repertoaret man har i henhold til den sosiale konteksten man befinner seg i. Nettopp derfor er 

det særlig viktig at intervju som sosial handling ses i lys av kontekst (DiMaggio 2014: 234). 

Dette burde settes større fokus på – løsningen er ikke nødvendigvis å erstatte det med 

observasjon og etnografisk metode (DiMaggio 2014, Cerulo 2014). Cerulo (2014: 221) 

påpeker også at det ikke er slik at man velger å enten gjøre intervjuer eller observere, slik hun 

mener at Jerolmack og Khan fremstiller det – mange gjør begge deler. Hvilken metode man 

bruker burde heller handle om at den skal fungere godt i forhold til forskningsspørsmål. 

Ønsker man å få innblikk i erfaringer og tanker hos informanter er ikke observasjon riktig 

metode. For tilegne meg kunnskap om feltet leste jeg forskningsartikler, offentlige 

dokumenter og avisartikler. Jeg ble også, gjennom en bekjent, satt i kontakt med fire lærere 

for å forhøre med om tematikken og teste ut spørsmål jeg så for meg å med i en intervjuguide. 
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4.2 Forberedelser 

4.2.1 Min posisjon og forkunnskap 

Skolen som forskningsområde var et felt jeg kjente lite til ved inngangen av oppgaven. Min 

forkunnskap om og interesse for undervisning om seksualitet kommer fra egen erfaring med 

at denne undervisningen var lite minneverdig. I tillegg har diskusjoner med venner og kjente 

som også husker seksualundervisningen som dårlig, klein og lite informerende vekket en 

interesse i meg. Da jeg begynte å se nærmere på dette som tema for min masteroppgave så jeg 

det fort overalt i media. Artikler fra elever, forskere og fagpersoner (se innledning) – de 

færreste synes undervisning om seksualitet er bra nok. 

I kvalitativ metode er overgangen mellom de ulike fasene, som spørsmålsformulering, 

dataproduksjon og analyse, glidende. Jeg gikk inn i prosessen med noe forkunnskap som fikk 

meg til å stille noen spørsmål både til forskningen jeg leste, og til informantene jeg intervjuet. 

I prosessen med innsamling av data fikk jeg større innsikt på feltet, som gjorde at mine 

spørsmål kunne presiseres. Dette førte også med seg at min kunnskap på feltet økte, som også 

hjalp for analysen. 

4.2.2 Forprosjekt 

Skolefeltet er et stort område, og det er mye å sette seg inn i når man ikke kjenner til feltet. 

Jeg ble satt i kontakt med fire lærere for å forhøre meg om tematikken jeg ønsket å skrive 

oppgave, og teste ut spørsmål jeg så for meg å med i en intervjuguide. 

De fire lærerne jeg ble satt i kontakt med jobber henholdsvis på barneskole eller på 

videregående skole. Selv om jeg skulle snakke med ungdomsskolelærere brukte jeg dette som 

en anledning til å orientere meg på feltet, og teste ut spørsmål som jeg var utgangspunkt for 

intervjuguiden. På denne måten fikk jeg for eksempel anledning til å se hvilke spørsmål som 

fikk lærerne til å reflektere og ga lenger svar som pekte i retning av at denne undervisningen 

er viktig, men ikke får nok plass – både i barneskolen og VGS. Svarene deres ga meg 

pekepinner på områder jeg burde se nøyere på, og en idé om hvordan jeg skulle utforme 

intervjuguiden. Pekepinnene gikk blant annet på at seksualitet i stor grad var fraværende fra 

deres utdannelse, og at jeg fikk ulike svar med tanke på pornografiens eventuelle plass i 

skolen. Den ene barneskolelæreren mente at pornografi er noe man burde snakke om fordi, 
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etter hens erfaringer, er det mange barneskoleelever som ser på porno. En videregåendelærer 

var usikker på om dette, og seksualitet mer generelt, burde være lærerens ansvar å snakke om 

med elever. De to andre, også lærere ved videregående, mente at tematikken var viktig, og at 

både seksualitet og pornografi får for lite plass i skolen. 

4.2.3 Utvalgskriterier og rekruttering 

Det er flere steg som må tas før man setter i gang med intervjuer av informanter. Før jeg 

rekrutterte informanter sendte jeg inn en søknad til NSD (Norsk senter for forskningsdata). 

Søknaden om informert samtykke ble godkjent, og innebærer at informantenes personvern 

skal bli ivaretatt gjennom konfidensialitet (Fangen 2010 191, 196). Før rekrutteringsprosessen 

utformet jeg noen kriterier som informantene mine måtte oppfylle for at de skulle være 

relevante for studien. Jeg ønsket å ta utgangspunkt i ungdomsskolen fordi det er her mye 

undervisning om seksualitet foregår, og ønsket derfor å snakke med ungdomsskolelærere. I 

bakgrunnskapittelet skrev jeg at undervisning om seksualitet baserer seg på et skille med mer 

samfunnsmessige spørsmål på den ene siden, og mer helseorienterte på den andre. Det var 

derfor hensiktsmessig å ta utgangspunkt i samfunnsfag og naturfag, fordi det er fag som har 

flere kompetansemål om seksualitet, og som muligens kan åpne for å snakke om pornografi. 

Kriteriene var at lærerne hadde jobbet som samfunnsfags- eller naturfagslærer på 

ungdomsskole i minst to år. Jeg konkluderte med at to år var nok tid for å ha erfaringer med 

og tanker rundt undervisning om seksualitet. Likevel endte jeg opp med å snakke med lærere 

som hadde jobbet i alt fra to til over tretti år som ungdomsskolelærere. Fordi skolesektoren 

var et nytt felt for meg valgte jeg like vel ikke å ha for mange eller strenge krav til 

informantene. Jeg valgte for eksempel ikke å ha et krav om kjønn fordi jeg visste at det i 

utgangspunktet kunne være utfordrende å få tak i informanter med tanke på oppgavens 

tematikk, undervisning om seksualitet og pornografi (Røthing 2007: 487). Informantene ble 

informert om hva prosjektet handlet om, og ville derfor være klar over hvilke erfaringer jeg 

ønsket å trekke på. Jeg hadde et mål om å ha mellom ti og tolv informanter, hvor jeg endte 

med fem samfunnsfagslærere og fem naturfagslærere, altså ti lærere. 

Jeg brukte flere tilnærminger for å rekruttere informanter. Jeg sendte mailer og ringte skoler, 

og postet innlegg i forskjellige lærergrupper på Facebook. Mailene eller innlegg på Facebook 

ga ingen informanter. Ringerunden resulterte derimot i tre informanter. Jeg valgte å kontakte 

skoler i Østlandsområdet fordi jeg ønsket å ha mulighet til å møte lærerene ansikt til ansikt, 
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uten at det ble for tidkrevende i form av lange reiseveier. Deretter ble jeg satt i kontakt med en 

som kjente noen lærere, hvor jeg fikk to informanter til. Tre av informantene ble rekruttert 

ved at jeg ble satt i kontakt med lærere gjennom folk som kjente til lærere. De to siste 

informantene ble jeg satt i kontakt med gjennom en av informantene. Rekrutteringsprosessen 

var langtekkelig og tidkrevende. Jeg tror rekrutteringsprosessen tok tid av hovedsakelig to 

grunner: en er at ungdomsskolelærere generelt har mye å gjøre, og det kan være vanskelig å 

finne tid i en ellers travel hverdag. Den andre er at temaene jeg vil snakke om, seksualitet og 

pornografi, som kan anses som vanskelige temaer å snakke om.  

Resultatet av rekrutteringen ble altså ti lærere. Åtte av lærerne underviser ved skoler 

forskjellige steder på Østlandet, en på Sørlandet og en på Vestlandet, hvor noen av skolene 

befinner seg i mer urbane områder enn andre. Jeg fokuserte i første omgang på skoler på 

Østlandet, men ble satt i kontakt med lærere andre steder i Norge. Da foregikk intervjuene 

over Skype. Syv av lærerne er kvinner og tre er menn. Dette er representativt ut ifra andel 

menn og kvinner som underviser i grunnskolen, hvor en av fire lærere i grunnskolen er menn. 

Fra 2010 til 2017 er andelen menn 24%-25%, og andelen kvinner er 75%-76% (Bufdir 2016). 

Som nevnt over var fem av lærere i samfunnsfag og fem lærere i naturfag. Etter å ha oppnådd 

denne fordelingen med kjønn og fag i utvalget i utgangen av februar avsluttet jeg altså 

rekrutteringsprosessen. 

Mange av lærerne jeg intervjuet har jobbet ved flere skoler, men slik det var da jeg intervjuet 

de kunne skolene grovt sett deles i to – fem hadde mange elever som var første- eller 

andregenerasjonsinnvandrere. De resterende fem hadde minimalt av dette. Jeg fokuserte ikke 

på dette under intervjuene, men flere av lærerne snakket litt om det. Dette gjaldt særlig de 

som jobbet på skoler med høyere andel av første- og andregenerasjonsinnvandrere. Like vel 

trekker lærerne stort sett på de samme problemstillingene de står overfor, uansett hvilken 

skole de jobber ved. Fordi jeg først og fremst kontaktet lærere, og ikke fokuserte bevisst på 

skoler vil jeg ikke fokuserer så mye på skolene i seg selv, men heller hva lærerne fortalte om 

ledelsene ved skolene de jobbet på. 

4.2.4 Intervjuguide 

Intervjuguiden består av fire deler. Den første delen er bakgrunnsinformasjon om læreren. 

Den andre omhandler hvordan undervisning om seksualitet blir organisert ved skolen. Den 

tredje delen handler om lærerens erfaringer, opplevelser med og tanker om å undervise om 
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seksualitet. Her kommer også spørsmål om kompetansemål. Den siste delen dreier seg mer 

spesifikt om pornografi. Denne delen går også ut på lærerens erfaringer med å eventuelt ha 

snakket om dette med elever, og om hen har noen opplevelser eller tanker om pornografiens 

plass i undervisningen. Her stiller jeg også spørsmål om kompetansemål. 

I min intervjuguide forsøkte jeg å utforme spørsmålene slik at det i stor grad åpnet opp for at 

jeg kunne få et innblikk i informantenes tanker og erfaringer om undervisning om seksualitet, 

og deres tanker og erfaringer om å snakke om pornografi i ungdomsskolen. Intervjuguiden 

fungerte først om fremst som en guide og sjekkliste slik at jeg fikk svar på det jeg var ute etter 

i forbindelse med min studie. 

4.3 Intervjuer 

I forkant av intervjuene ble lærerne informert om hva vi skulle snakke om. Jeg ønsket at mine 

informanter skulle ha mulighet til å stille forberedt til intervjuene. Dette var fordi jeg ønsket at 

de skulle føle seg trygg i intervjusituasjonen, og at de i mindre grad skulle komme på ting i 

etterkant av intervjuet. Dette ga dem mulighet til å tenke over deres erfaringer fra ulike 

undervisningssituasjoner, som er sentralt i min oppgave.  

Før intervjuene begynte gikk vi gjennom samtykkeskjema, hvor jeg understreket at de kunne 

trekke seg når som helst fra intervjuet, at de skulle være anonyme, og at alle opptak slettes 

etter at oppgaven er levert, i tråd med NSD sine retningslinjer. Jeg sa jeg ønsket å ta opp 

intervjuene så jeg kunne transkribere det senere fremfor å ta notater underveis, og risikere å 

ikke få med meg alt informanten sier. En annen fordel med dette er pålitelighet fordi jeg sitter 

igjen med ordrette sitater fra lærerne. Intervjuene tok jeg opp med min iPhone. Dessverre 

mistet jeg to av intervjuene av forskjellige grunner, men fikk tatt gode notater i etterkant. Jeg 

sende mail til begge for å få svar på noen av det jeg ikke fikk notert, men fikk kun svar fra en 

av disse. 

Intervjuene har vart fra 30 minutter til nesten en og en halv time. Halvparten av intervjuene 

varte over en time. Dette var avhengig av hvor mye tid informantene hadde, eller at ikke alle 

spørsmålene nødvendigvis var relevante. For eksempel var det en lærer som ikke hadde 

undervist om seksualitet, og jeg kunne derfor ikke spørre henne om erfaringer med å 

undervise om dette. Flesteparten av intervjuene varte i tilnærmet en time. I disse intervjuene 

og de som var enda lenger fikk både jeg og informanten anledning til å gå i dybden på tema 
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og erfaringer de har hatt. Alle lærerne uttrykte under og i etterkant av intervjuet at de synes 

det er en viktig tematikk. Det fremsto som at det var en positiv opplevelse for lærerne, og 

flere uttrykte at de fikk noe ut av intervjuopplevelsen. At intervjuet oppleves positivt og 

berikende både for intervjuer og informant er tegn på et velfungerende forskningsintervju 

(Kvale og Brinkmann 2017: 49).  

Jeg har inntrykk av at lærerne jeg har snakket med hadde travle dager, og prøvde derfor å 

gjøre det så lett for dem som mulig å stille til intervju. Dette innbar at de sa hvor og når det 

passet best for dem å møtes. Fire av intervjuene foregikk på skolene hvor lærerne jobbet. Tre 

foregikk på kaféer, to på Skype, og et hjemme hos den ene læreren. 

4.4 Transkribering og analysearbeid 

Kvale og Brinkmann (2017: 212) sier at det ikke finnes en korrekt transkripsjon. 

Transkribering burde heller forstås som en del av fortolkningsprosessen ved at man blant 

annet velger hvor sette komma eller punktum (Kvale og Brinkmann 2017: 212). 

Transkripsjon handler også om hvilken språklige stil man velger. Med tanke på validitet må 

man gjøre betraktninger på hva som er «gyldig overføring fra muntlig til skriftlig form» 

(Kvale og Brinkmann 2017: 278). Innen samfunnsvitenskapelige intervjuer er det sjelden 

fokus på retoriske sider ved språket. Mer fokus på dette kan for eksempel øke 

transkripsjonens troverdighet (Kvale og Brinkmann: 213). På en side vil det gjøre 

transkripsjonene mer presise, på en annen side tenker jeg at det kommer an på hva du ønsker å 

bruke intervjuet til, og hvilket formål det er tiltenkt. 

Intervjuene ble transkribert fortløpende, med unntak av de to som på forskjellige måter gikk 

tapt. Tilgang til gode data er mulig, selv om du ikke har hatt mulighet til å transkribere 

ordrett. Jeg konkluderte derfor med at de to intervjuene jeg hadde notater til, men ikke opptak 

til, var brukbart materiale i kombinasjon med de åtte intervjuene jeg fikk transkribert (Kvale 

og Brinkmann 2017). Det gir tilgang til ordrette utsagn, og at man kan gå tilbake i materialet 

etter behov. 

Etter hvert som intervjuene med lærerne ble gjennomført og transkribert bet jeg meg tak i 

ulike utsagn som muligens kunne være interessante for analysen, men det var ikke før jeg 

hadde alle intervjuene ferdig transkribert at analyseprosessen satt ordentlig i gang. Jeg leste 

meg gjennom materialet og markerte likhetstrekk og individuelle trekk i lærernes utsagn. 
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Utfra materialet ble det tydelig at undervisning om seksualitet ble påvirket av mange forhold, 

som kunne påvirke hvordan lærerne underviste om seksualitet. I forhold til pornografi ble det 

tydelig at dette var et element flere opplevde som utfordrende å snakke om med elever. Det 

var hovedsakelig to måter lærerne fortalte at de snakket om temaet i undervisning på. 

Swidlers (2001) kultursosiologiske teori tar for seg hvordan ulike forhold påvirker handling i 

form av handlingsstrategier, og hvilke repertoarer man bruker for å snakke om ting eller 

hvordan handle. Dermed fremsto denne teorien som et riktig valg for å løfte frem det 

empiriske materialet i analysen. Douglas teoretiske perspektiv på hva som kategoriseres som 

rent og urent, og at denne kategoriseringen er relativ, gjorde at jeg kunne analysere hvordan 

pornografi ble behandlet i undervisning om seksualitet, ifølge lærernes utsagn.  

4.5 Etiske betraktninger og validitet 

Etiske betraktninger skal gjøres gjennom hele oppgaveprosessen (Kvale og Brinkmann 2017: 

97). Dette innebærer at informantene skal få informert samtykke, som innebærer at deres 

deltakelse er frivillig og at deres rettigheter blir bevart (Kvale og Brinkmann 2017: 104). De 

som intervjues skal også bli informert om at de kan trekke seg når som helst – før, under og 

etter intervjuet (Kvale og Brinkmann 2017: 104). Dette var jeg nøye med å forklare mine 

informanter. Jeg forklarte også lærerne nøye at deres navn ikke vil nevnes, og heller ikke 

skolene de jobber ved. Gjennom oppgaven bruker jeg også hen fremfor han og hun, som øker 

anonymiseringen. Dette vil være med unntak av der lærerens kjønn er relevant. Som nevnt 

tidligere fikk lærerne informasjon om hva masteroppgaven gikk ut på, og hva jeg ønsket å 

snakke om – undervisning om seksualitet og pornografi. Slik jeg forstår det kan disse temaene 

anses å være sensitive, og en måte å opptre etisk i forhold til dette er å informere i forkant av 

intervjuet slik at lærerne føler seg forberedt. 

Etikk handler også om konfidensialitet (Kvale og Brinkmann 2017: 213). Dette har jeg gjort 

ved å oppbevare opptakene av lærerne slik at kun jeg har tilgang til de. Jeg har også 

anonymisert underveis når jeg har transkribert, hvor jeg verken skriver navn på lærer eller 

skolen de jobber ved. Materialet som brukes i oppgaven anonymiseres ytterligere ved å 

justere noen utsagn, og ved å bruke «hen» fremfor «hun» eller «han».  

På samme måte som etiske betrakninger, skal validitet og verifikasjon sikres gjennom hele 

oppgaveprosessen (Kvale og Brinkmann 2017: 277). En måte å vise validitet på er å stille 
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oppfølgingsspørsmål under intervjuet. På denne måten kan man for eksempel sjekke om 

svarene er konsistente. For en positivistisk tilnærming vil kvalitativ forskning i 

samfunnsvitenskapen kun være gyldig hvis den resulterer i tall. Opererer man utfra en bredere 

definisjon handler validitet om man har valgt en metode som egner seg best mulig til å 

undersøke det man skal finne ut (Kvale og Brinkmann 2017: 276). Validitet handler også om 

koblingen mellom empiri og teori (Kvale og Brinkmann 2017: 281-282). Dette innebærer at 

teoretiske perspektiver løfter frem og bidrar med å fortaklare sentrale temaer som undersøkes 

i det empiriske materialet. 

Under intervjuer er det ikke nødvendigvis slik at den som blir intervjuet forteller den 

«objektive» sannheten, men sannheten den personen har opplevd. Dette kan fortsatt gi gyldig 

kunnskap. Dette handler også om hva slags spørsmål man stiller, og hva man ønsker å finne ut 

av (Kvale og Brinkmann 2017: 281). Her kunne observasjoner bidratt med informasjon, men 

jeg ønsker først å fremst å finne ut av lærernes perspektiver, fordi det er de som til syvende og 

sist gjennomfører undervisningen. Slik vi skal se er både ytringer om undervisning om 

seksualitet og pornografi basert på lærernes egne oppfattelser og tanker, og derfor vil det være 

relevant å få en forståelse av disse. Swidler (2003) mener, i sin undersøkelse av hvordan folk 

bruker kultur, at det ligger interessant og viktig informasjon i folks fortellinger, og særlig når 

de bytter fra en fortelling til en annen. På den måten kan man si at validitet er relativt i forhold 

til hva du søker etter å undersøke. Det er lærernes fortellinger som styrere båten, ikke teoriene 

– de har kommet i etterkant. 

Alle mine informanter har takket ja til å bli intervjuet om undervisning om seksualitet og 

pornografi. Jeg har derfor hatt en antagelse om at de er noe interessert i tema – i hvert fall har 

de vært villige til å snakke om det. Med unntak av en lærer, har alle undervist om seksualitet 

og har erfaring med å snakke om pornografi med elever. Her må jeg ta forbehold om 

materialet som kommer frem av intervjuene med tanke på representativitet og validitet. Det 

vil være en skjevhet i utvalget fordi jeg ikke har kommet i kontakt med de som vil unngå å 

snakke om tematikken. Men målet for det kvalitative forskningsintervjuet er ikke 

kvantifisering. Dette skal ikke være uttrykt gjennom tall, men normalt språk. Med intervju 

som metode er målet å få tak i nyanserte beskrivelser av det informanter deler om sin 

livsverden (Kvale og Brinkmann 2017: 47).   

Undervisning om seksualitet er et felt det forskes på, og analysen jeg gjøre av det innsamlede 

empiriske materialet jeg har på det vil i større grad være generaliserbart enn oppgavens andre 
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tema, pornografi. Pornografi er et smalere case, men også her finnes det tidligere forskning, 

som vi så i bakgrunnskapittelet, som kan være med å generalisere og verifisere mine funn. 

Det min oppgave kan bidra med i denne sammenhengen er et enda større fokus på pornografi 

i forbindelse med seksualitet, i Norge, enn tidligere.  

4.6 Oversikt over lærere 

Lærerne er ordnet etter fag, og hvor mange år de har undervist. 

Samfunnsfag 

År  

S1 

5 

S2 

6 

S3 

10  

S4 

15 

S5 

17 

Naturfag    

År 

N1 

2 

N2 

3 

N3 

3,5 

N4 

17 

N5 

32 
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 Analyse I: undervisning om 

seksualitet 

I dette analysekapitlet skal jeg undersøke hva mine informanter forteller om hvordan de 

underviser om seksualitet, og hva som påvirker på denne undervisningen. Her skal jeg svare 

på den første av oppgavens to problemstillinger: hvilke undervisningsstrategier tar lærerne i 

bruk i undervisning om seksualitet, og hvilke forhold påvirker dette? 

Først vil jeg legge frem hva lærerne forteller om hvordan undervisning om seksualitet gjøres, 

og videre analysere lærernes undervisningsstrategier. For å svare på andre del av spørsmålet 

vil jeg trekke frem fire forhold jeg har identifisert som påvirker lærernes undervisning om 

seksualitet. Disse er 1) skolens ledelse, 2) kompetansemål, 3) elever og 4) foreldre. Dette er 

størrelser lærerne må forholde seg til i undervisning om seksualitet, og påvirker dermed deres 

undervisningsstrategier. 

Kapittelet avsluttes med en diskusjon av tre sentrale punkter som kommer frem av analysen. 

Det første er hvordan læreren skiller mellom lærerrollen og det private, noe som har vist seg å 

oppleves en utfordring for flere av informantene. Det andre er metodefriheten, som innebærer 

å tolke og undervise om kompetansemålene på den måten man ønsker eller mener fungerer 

best. Ulike tolkninger av kompetansemålene om seksualitet fører til ulikt fokus i formidlingen 

av tematikken. Det siste punktet som diskuteres er lærernes generelle problemorientering i 

formidling av temaer om seksualitet i undervisning.  

5.1 Å undervise om seksualitet 

Et av de første spørsmålene jeg stilte lærerne i intervjuene var om de selv husket noe fra 

undervisning om seksualitet da de gikk i grunnskolen. På ulike måter minnes lærerne dette 

som en som en pinlig seanse. Det er ikke sånn de ønsker at elevene de underviser skal oppleve 

det. I analysen undersøkes det hvilke undervisningsmetoder lærerne forteller at de bruker for å 

undervise om seksualitet. Lærerne forteller at undervisning om seksualitet foregår på flere 

måter, og kombineres ofte med flere undervisningsmetoder. Dette er vanlig for undervisning 

generelt, men fordi undervisning om seksualitet får kritikk for å ikke være god nok, kan et 

innblikk i hva lærerne forteller om sine undervisningsstrategier hjelpe å forstå kritikken og 

hvor det ligger forbedringspotensial.   
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Undervisning om seksualitet gjennomføres som regel av lærere, men det er vanlig å få 

besøkende utenfra som del av denne undervisningen. Man kan dermed skille mellom intern og 

ekstern undervisning om seksualitet. Internt undervisningsopplegg gjennomføres av læreren, 

hvor man ofte kombinerer flere undervisningsmetoder som tavleundervisning, 

klasseromsdiskusjoner og å se videosnutter eller serier. Noen ganger samarbeider lærerne med 

hverandre om denne undervisningen, og noen ganger med skolens helsesøster. Eksternt 

undervisningsopplegg gjøres av folk eller organisasjoner som kommer utenfra, for eksempel 

Medisinernes seksualopplysning (MSO). Det er også vanlig at elever besøker helsestasjon for 

ungdom. Hovedfokuset vil være på lærernes undervisningsstrategier, men ekstern 

undervisningsopplegg vil også belyses.  

5.1.1 Undervisningsstrategier 

Jeg vil her gjøre rede for og undersøke hva lærerne forteller om sine undervisningsstrategier 

ved å trekke frem ulike eksempler fra intervjuene. Det er hovedsakelig fem 

undervisningsstrategier som blir brukt. Disse: er tavleundervisning, bruk av nettsider, 

klasseromsdiskusjoner, bruk av videosnutter eller serier, og spørsmålskasse. Ofte kan disse 

undervisningsstrategiene kombineres. Jeg har valgt å slå sammen tavleundervisning og bruk 

av nettsider fordi en av lærerne kombinerer disse, som gir anledning til å kommentere 

kombinasjon av metoder. 

Tavleundervisning og bruk av nettsider 

Det er hovedsakelig en av lærerne (N4) som forteller om bruk av tavleundervisning. Etter 

over 17 års erfaring som naturfagslærer i ungdomsskolen har hen funnet ut at denne 

undervisningsmetoden virker å fungere best for elevene. Dette kombineres med bruk av 

nettsider.  

N4: Mange elever synes det er veldig greit med tavleundervisning. At jeg står og 

forteller og skriver, også skriver de av. […] Nå som eleven snart får hver sin pc så er 

det naturlig, mye enklere å bruke nettet, og jeg bruker mange ulike sider. Jeg prøver 

være bevisst på hvilke sider jeg bruker. Jeg prøver også å gjøre eleven bevisst på det 

de leser. Være litt kritiske til den informasjonen de leser, som Ung.no. Så er det 

prøver, som enten er skriftlige elle muntlige. 
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Lærerens undervisningsstrategi baserer seg på den mer tradisjonelle metoden, 

tavleundervisning. Handlingsstrategier ofte basert på vaner (Swidler 2001), men 

undervisningssituasjoner er ikke så statiske at man i hovedsak kan basere seg på dette. Dette 

innebærer at man som lærere må åpne opp for å endre og utvikle sine undervisningsstrategier. 

Samtidig illustrerer sitatet hvordan man utvikler disse i takt med kulturelle endringer, som den 

teknologiske utviklingen. Den har eksempelvis ført til at det er vanlig at elever har tilgang til 

PC i undervisning. Kultur påvirker handlinger og handlingsvalg, som fører til at nye kan 

elementer implementeres i disse (Swidler 2001). For eksempel ved å i bruk PC som del av sitt 

undervisningsopplegg i undervisning om seksualitet. Dette viser hvordan læreren har utviklet 

sine kulturelle kapasiteter og at dette har påvirket hens undervisningsstrategier. 

Klasseromsdiskusjoner 

En gjennomgående undervisningsmetode i undervisning om seksualitet er forskjellige former 

for klasseromsdiskusjoner. Disse struktureres på forskjellige måter, enten det er et 

«kaféopplegg» hvor man sitter i mindre grupper og diskuterer temaer om seksualitet, eller en 

såkalt «fire hjørner-øvelse». Her blir det gitt fire påstander, deretter stiller man seg i hjørnet 

med påstanden man sier seg mest enig i. Så diskuterer man, med utgangspunkt i påstandene, 

hva elevene tenker.  

S5: Når det er planlagt undervisning har jeg hatt litt kaféøvelser, og brukt bøkene. Så 

det er litt forskjellig hvordan man har lagt det opp. Det er litt forskjellig i forhold til 

klasser også, og hvor stor plass jeg har latt seksualiteten ta egentlig. 

[…] 

Intervjuer: Dette kafé-opplegget, er det du som finner på det selv eller er det et 

tverrfaglig samarbeid hvor dere finner ut av gode måter å snakke om disse tingene på?  

S5: det er litt både og, egentlig. Igjen, personavhengig. Hvordan lærerne samarbeider 

på trinnet. Når vi jobber med mål så har vi ukeplan, vi har kompetansemål, og de er jo 

like. Så tema vårt er likt, men innfallsvinkelen vår kan være ulik eller lik. Det er opp 

til hver enkelt lærer, men det er fordi vi har metodefrihet. Vi bor ikke på hver vår tue, 

men det er opp til hver enkelt med tanke på hvilke erfaringer man har, hvilke 

innfallsvinkler man gjør seg, hva man tenker er lurt i forhold til elevgruppen sin. En 
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klasse kan være kjempestille, og da må du gjøre andre aktiviteter, mens en annen 

gruppe er kjempeaktive, så det kommer veldig an på elevene. 

Klasseromsdiskusjoner fungerer godt for klasser som liker å diskutere, men mindre godt med 

elevgrupper som er mer stille. Dette innebærer at lærere må være fleksible med sine 

undervisningsstrategier for å undervise i kompetansemål om seksualitet. Denne læreren (S5) 

snakker også om at hen er fleksibel i forhold til hvor mye plass seksualitet får i 

undervisningen avhengig av klassens elevkombinasjon. Dette illustrerer nettopp fleksibiliteten 

i en undervisningsstrategi ved at den kan endres fra en klasse til en annen. Her blir det uklart 

hvem undervisningsstrategien gagner, læreren eller elvenes. Det fremstår som 

undervisningsstrategien endres på bakgrunn av hensyn til elevgruppen. Selv om det fra 

lærerens side finnes en underliggende god intensjon peker et slikt hensyn på at det er mer 

ubehagelig eller utfordrende for læreren å oppfylle kompetansemålene om seksualitet overfor 

noen elevgrupper fremfor andre. Dette er ikke nødvendigvis positivt med tanke på elevenes 

læreutbytte. Variasjon i undervisningsstrategier kan være bra, slik at læreren kan velge den 

strategien hen mener fungerer best for den gitte klassen. Dette burde likevel ikke føre til at 

noen klasser lærer mer om seksualitet enn andre i henhold til kompetansemålene. 

En annen samfunnsfagslærer forteller også om diskusjon og refleksjon som sentral 

undervisningsstrategi i forbindelse med undervisning om seksualitet.  

S2: Det har egentlig vært veldig mange diskusjons- og refleksjonsoppgaver med 

mange spørsmål og sånn. For det er det som også ligger i kompetansemålene der, at de 

skal kunne reflektere.  

Denne læreren har valgt å ta tematikken om seksualitet i KRLE fremfor samfunnsfag. Dette 

begrunner hen med at det er mer åpne kompetansemål i KRLE enn samfunnsfag, og derfor 

mer tid til å undervise om enkelte temaer, som seksualitet. Hen mener også at dette egner seg 

fordi KRLE er et fag som legger opp til refleksjon og diskusjon. Dette peker i retning av at 

kompetansemålene likner for mye på hverandre i disse fagene. Dermed kan det være at 

elevene får mindre bredde i kunnskap om seksualitet som en konsekvens av slike valg 

Læreren forteller om noe av innholdet i klasseromsdiskusjonene:   

S2: Så var det litt det her at når man går rundt og kaller folk sånne ting, for eksempel 

homo eller hore, at det ikke er helt bra, men det virker som at det er noe som ligger 
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ganske naturlig for elevene å gjøre. Så jeg håper at gjennom disse diskusjonene her at 

de tenker seg litt om før de bruker sånne ord mot andre. Så ble det en del diskusjon på 

den «metoo-kampanjen», sånn som det ble på sosiale medier. Det var noen som mente 

at den gikk for langt, mens noen mente at den var nødvendig. Vi så litt på paragrafen 

med tanke på det med seksuelle overgrep og alkohol, at man gjør dumme valg og sånt. 

Min tanke er hvert fall å gjøre de mer forberedt på hva som kommer til å vente de på 

videregående eller i russetiden. 

Denne læreren bruker det hen oppfatter som relevant kultur i forhold til seksualitet, og 

korporerer dette inn i hens undervisningsstrategier. Dette illustrerer at kultur påvirker hvordan 

lærerne handler i undervisningssituasjoner. Lærerens utsagn er preget av rammeverket for 

refleksjonene i undervisningen, nemlig å forberede elevene på hva som venter dem etter 

ungdomsskolen. Temaene lærerne nevner peker i retning av en problemorientering. Dette 

henger sammen med at ens undervisningsstrategier bærer med seg en egen problemforståelse, 

og dette er et av flere elementer som påvirker hvordan hen organiserer sine handlinger 

(Swidler 2001: 86). Dette viser at lærerens refleksjonsopplegg i undervisning preges av en 

problemorientering når det kommer til seksualitet.  

Bruk av videosnutter og serier 

Det er også svært vanlig å bruke videosnutter eller serier i forbindelse med undervisning om 

seksualitet, som dermed fremstår som en integrert del av flere av lærernes 

undervisningsstrategier. Bruk av videoklipp eller serier virker å være inkludert i lærernes 

undervisningsstrategi for å ha variasjon i hvordan de underviser om seksualitet. Det fremstår 

også som bruk for å illustrere et poeng eller som utgangspunkt for en diskusjon. Noen lærere 

bruker klipp fra Newton, andre fra Amnesty sine nettsider, og en lærer forteller at hen pleide å 

vise NRK-serien «Trekant» (en serie med unge programledere som utforsker forskjellige 

aspekter ved seksualitet).  

N5: Jeg vært veldig fornøyd med disse seriene som NRK har hatt. Den Trekant-serien. 

Den brukte jeg aktivt. 

Intervjuer: Synes du det fungerte bra? 
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N5: Jeg synes det var veldig bra. […] Vi hadde den på storskjerm i klasserommet. Det 

var flere av elevene som snakket med meg etterpå om det hadde de ikke turt å se 

hjemme sammen med en voksen. 

Intervjuer: Var det noe de lurte på etterpå? Ble det diskusjoner? 

N5: Det var mye mer åpen prat om det [seksualitet], for den balansen, det er et fokus 

jeg hvert fall har prøvd å ha, at vi skal kunne snakke veldig nært og personlig om ting. 

Slik det fremstår fungerte det godt for denne naturfagslæreren å bruke serien Trekant i 

forbindelse med undervisning om seksualitet, og at det fører til åpen prat om seksualitet med 

elevene i etterkant. Som sagt er bruk av enten videosnutter eller serier svært vanlig blant 

lærerne, og ut fra hva de forteller er dette en undervisningsstrategi som fungerer godt for 

formidling av temaer rundt seksualitet. Det er også et godt utgangspunkt for samtaler eller 

diskusjoner med elever i etterkant. Hva man viser av serier og videoer avhenger av hva du 

mener er viktig å prioritere i undervisning om seksualitet. Samfunnsfagslæreren (S2) som 

underviser om seksualitet i KRLE, forteller for eksempel at:  

Jeg har hatt veldig, veldig masse om voldtekt og da har jeg brukt videoene på Amnesty 

for eksempel. 

Denne læreren prioriterer voldtekt som tema i undervisning om seksualitet, og det påvirker 

hennes valg i bruk av videosnutter. Til tross for ulikt fokus i bruk av enten serier eller 

videosnutter i undervisningen virker det som en måte å formidle ulik kunnskap knyttet til 

seksualitet på en måte som kan oppleves mindre utfordrende, eller pinlig, både med hensyn til 

elevene og læreren.  

Spørsmålskasse 

Flere av lærerne bruker en spørsmålskasse som del av undervisning om seksualitet. Her har 

elevene anledning til å stille spørsmål anonymt, hvor de skriver spørsmålet sitt på en 

papirlapp og legger det i esken. Dette gir elevene anledning til å stille spørsmål de ikke vil 

stille i plenum. Man har som regel mulighet til å levere spørsmål i løpet av en uke, deretter 

svarer læreren (så godt den kan) på spørsmålene. En lærer naturfagslærer (N2) forklarer:  
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Det var selvfølgelig helt anonymisert og man kunne putte spørsmål i kassen i en ukes 

tid. Så skulle jeg lese de privat, og gå gjennom spørsmålene og forklare alt de lurte på. 

Da var det helt fritt fram. Da var det veldig åpne, de lurte på veldig mye rart. […] 

Noen ville bare høre det rare spørsmålet sitt lest opp høyt av læreren, så det var mye 

sånn testing. Sånn som det er med seksualitet på ungdomsskolen, de leker med tema. 

En annen naturfagslærer forteller noe liknende: 

N3: Også har vi hatt sånn spørsmålsboks hvor de kan stille anonyme spørsmål. Da får 

jeg tullespørsmål også, men jeg svarer på dem seriøst likevel. Jeg har blant annet fått 

spørsmål om gjør det vondt å ha en gulrot i rumpa, og man fortsatt er jomfru hvis man 

har sugd noen. Det er jo to interessante spørsmål. Jeg har svart seriøst på dem, da. Om 

man er jomfru hvis man har sugd noen er på en måte noe man må kjenne på selv ut i 

fra hvordan man definerer sex og hva som er å være jomfru, for det er ikke noe hinne å 

sprekke […]. 

Utfra hva læreren forteller kan elevene bruke spørsmålskassen som anledning til å utfordre og 

spøke med læreren. Dette kan også forstås som en bevisst metode fra elevenes side, hvor de 

får anledning til å forstyrre det planlagte undervisningsopplegget. En klar fordel ved dette 

som en del av ens undervisningsstrategi er at elevene får en anledning til å spørre om hva enn 

de lurer på ved seksualitet. Noe av dette kan inkludere mindre seriøse spørsmål, men det kan 

likevel gi læreren anledning til å svare seriøst på det elevene lurer på, som for eksempel å 

avdekke myter om hva jomfruhinnen ikke er en hinne, men en ringformet slimhinnefold ved 

navn kjedekrans eller hymen (Holck 2017). Dette kan være faglig utfordrende og tidkrevende 

for læreren med tanke på at de færreste av mine informanter har lært om undervisning om 

seksualitet i sin utdannelse. I noen tilfeller må man derfor investere en del tid til å undersøke 

for å finne svar til spørsmålene. Det kan også gjøre skillet mellom samfunnsfag og naturfag 

mindre tydelig. Dette er ikke nødvendigvis en fordel, da det kan bli repetitivt for elevene hvis 

man lærer om mye av det samme om seksualitet i begge disse fagene.  

Eksternt undervisningsopplegg 

Eksternt undervisningsopplegg innebærer at det er andre enn læreren som står for (deler av) 

undervisning av seksualitet. Et eksempel på dette er at Medisinernes seksualopplysning 

(MSO) kommer på besøk.  



57 

 

S1: De kom og hadde elevene en hel dag. Vet ikke hvor mye de snakket om, men de 

snakket mye om grensesetting, seksualitet, hva er normalt og ikke normalt. 

[…] 

S1: Jeg tror de mer spennende diskusjonene har elevene hatt med MSO. Det sier MSO 

også fordi de har en runde med lærerne på forhånd og i etterkant der de oppsummerer 

hva de snakket om med klassen. De kan ikke si hva de har snakket om, men de sier litt 

om hvordan dagen har vært. Da er det veldig tydelig at elevene tør å snakke veldig 

mye mer åpent med noen utenifra, og særlig noen som er medisiner, enn hva de har 

lyst til med meg.   

[…] 

S1: De har taushetsplikt. De er leger. Taushetsplikten deres er litt spesiell. Høres litt 

feigt ut på en måte å ønske seg, men den tekniske delen av seksualundervisningen, den 

som ikke handler om.  

Intervjuer: Det mer praktiske? 

S1: Ja, «sånn gjør du det»-tilnærmingen, eller hvorfor er det lurt å ha kjønnshår. Det 

kan jo jeg si noe om, men det er litt bedre at en medisiner sier det. 

Omkring halvparten av lærerne stiller seg veldig positive til eksternt opplegg i undervisning 

om seksualitet. Ut fra sitatene over virker det som en av grunnene for dette er at medisinere, 

sammenliknet med lærere, har en faglig kompetanse på seksualitet. MSO sin taushetsplikt kan 

være med å understreke at seksualitet er privat på den måten at man ikke skal snakke om det 

med andre voksne rundt seg, som lærerne. 

Flere lærere forteller at helsesøster kan ha en viktig rolle for undervisning om seksualitet, men 

at det avhenger av personen. En samfunnsfagslærer forklarer det slik:   

[…] Og da kommer det jo an på helsesøster. Vi har fått ny helsesøster nå, som det er 

trøkk i. Da blir det kanskje et litt annet fokus enn med en annen helsesøster som har 

vært mer tilbaketrukken. Dette er igjen personavhengig. 



58 

 

En helsesøster som er engasjert vil, ifølge flere av lærerne, ha et positivt bidrag til 

undervisning om seksualitet, i motsetning til en som er mindre engasjert. Flere av lærerne 

forteller også om gode erfaringer med å besøke helsestasjon for ungdom. En av 

naturfagslærerne forteller at:  

 […] en del av det vi gjorde var å stikke til helsestasjonen. Da gikk vi vel med gutter 

og jenter separat. […] det vi gjorde synes jeg fungerte på den måten at de hadde åpne 

spørsmål, og hun helsesøsteren vi var hos delte ut kondomer, og du fikk prøve det på 

forskjellige sånne proteser av noe slag. De spurte om alt mulig rart, så da var de 

ganske åpne. De skjønte at det var en arena utenfor skolen, at det var en liten gruppe, 

det var en fagperson. Jeg var der jo, gjorde det relativt trygt, men samtidig utenfor 

skolen. Jeg har inntrykk av at de fikk svar på en del spørsmål. 

Læreren forstår det slik at det fungerte å dele opp etter kjønn, for at elevene skulle være mer 

komfortable. Dette resulterte i, etter lærerens minne, at elevene stilte spørsmål om det de lurte 

på. Læreren forsto det slik at både hen og elevene var fornøyd med å besøke helsestasjon. 

Dette er det ikke alle elever som får mulighet til. En annen naturfagslærer har erfaring med 

nettopp dette: 

Nå bor jo vi i en kommune med ikke så lange avstander, men de store begrensningene 

på økonomien hos oss har vært å oppsøke tjenester eller steder som har noe å bidra 

med. Så det å få dekket bussutgifter har vi nesten aldri fått lov til, hvis ikke folk 

utenfra har sponset oss. Det synes jeg har vært kjedelig. For det å dra til kommunens 

helsestasjon for ungdom, bare vise elevene stedet, og de som jobber der kan fortelle 

hva som skjer synes jeg har vært viktig. Det er sånn jeg måtte diskutere stadig vekk 

med ledelsen for å få dekket en enkel liten transport inn dit. Sånne ting som er i 

lokalmiljøet som finnes av eksisterende støttesystemer, at ungdommene blir kjent med 

det, det synes jeg er viktig. Det mener jeg at skolen skal videreføre. Det vill jeg hatt 

mer av. 

For noen lærere er det en selvfølgelig del av undervisning om seksualitet at man får besøk 

utenfra eller drar på besøk til den lokale helsestasjonen, men ikke alle har den muligheten. 

Noen lærere vil derfor oppleve at undervisning om seksualitet ikke er deres ansvar alene, 

mens andre føler på dette i større grad fordi de for eksempel ikke har mulighet til å ta med 

elevene til den lokale helsestasjonen.  
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Entusiasmen for eksternt opplegg virker å henge sammen med usikkerheten rundt å undervise 

om seksualitet, nettopp fordi man mangler kompetanse på dette fagområdet. En potensiell 

konsekvens av dette er at seksualitet blir en mindre del av skolens ansvar i form av utdanning. 

Overfor elevene kan det også signalisere at lærerne synes det er ubehagelig å undervise om 

seksualitet. 

5.2 Fire forhold som påvirker undervisning om 

seksualitet 

5.2.1 Skolens ledelse 

Lærerne forteller om det som kan kategoriseres som tre forskjellige former for ledelse: en 

passiv ledelse, en moderat tilstedeværende ledelse og en tilstedeværende ledelse.  

Den passive ledelsen merkes særdeles lite til når det kommer til undervisning om seksualitet. 

En naturfagslærer (N2) forteller at det var opp til hen selv, og at det var lite noen kontakt med 

ledelsen: 

Intervjuer: Så det var litt organisert fra ledelsen? 

N2: Nei, det er en liten stund siden, men jeg tror vi styrte det veldig selv. Det var 

veldig lite innblanding fra ledelsen. Det var en overgangsperiode hos oss med ny 

ledelse, så det var vel ikke det første de følte de skulle blande seg inn i. 

Denne naturfagslæreren hadde erfaring med generelt lite med innblanding fra ledelsen, som 

blant annet bar preg av at det var en ny ledelse. På denne måten kan undervisning om 

seksualitet forstås som noe som er opp til hver enkelt lærer på skolen, hvor ledelsen bør være 

mer etablert hvis de eventuelt skal påvirke undervisning om seksualitet. En annen 

samfunnsfagslærer (S2) svarer tydelig «nei» når jeg spør om ledelsen sier noe om 

undervisning om seksualitet, og tror at dette fører til at kompetansemålene om seksualitet ikke 

følges: 

[…] Jeg oppfatter hvert fall det sånn, det varierer litt fra lærer til lærer hvor mye de vil 

legge vekt på det eller hva de vil ta. Jeg tror til og med det er noen som hopper over 

det emnet.  
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Denne læreren peker på at passiv ledelse kan medføre at undervisning om seksualitet 

nedprioriteres.  

Den moderat tilstedeværende ledelsen sjekker innom undervisning ved noen anledninger som 

en form for tilstedeværelse og for sjekke om undervisningen følger læreplanen. Da jeg spurte 

en naturfagslærer (N4) om ledelsen kom med innspill på undervisning om seksualitet svarte 

hen:  

Så lenge vi underviser etter lærebøker som er satt opp etter de kunnskapsmålene som 

vi skal følge nå, så er det vi som bestemmer hvordan det skal undervises i, men vi har 

jo skolevandring som vi kaller det. Da er administrasjonen med oss ut i en time, og får 

se hvordan vi underviser og hvordan vi styrer klassen, også har vi møte etterpå med 

den samme læreren eller inspektøren hvor vi gjennomgår timen. Det er klart at 

oppdager den inspektøren noe som ikke stemmer overens med de utviklingsmålene 

som står i planen, så har jo han eller hun en ypperlig mulighet til å si at det der gikk du 

ikke nøye nok gjennom, eller hvorfor hadde du ikke med den der. Og det er jo bare 

ålreit, at ha noen som kan sitte bak der og se på din undervisning med litt andre øyne 

enn deg selv. 

I kontrast til den passive ledelsen er den moderat tilstedeværende ledelsen i mer kontakt med 

lærerne. Dette kan være i form av å sjekke om læreplanen følges og oppfylles. På denne 

måten vet læreren at ledelsen er tilstede, hvert fall til en viss grad, og kan eventuelt komme 

med innspill til undervisningen. 

Andre lærere har erfaring med at undervisning om seksualitet har et bestemt opplegg ved 

skolen de jobber på. Dette innebærer en tilstedeværende ledelse. En samfunnsfagslærer (S1) 

svarer, når jeg spør om denne undervisning hovedsakelig er opp til hen, eller om det er 

innspill fra ledelse:  

Vi hadde trinnlederen som bestemte, som hadde ansvar for å kalle inn de MSO. De 

hadde vi hvert år […]. 

En tilstedeværende ledelse går ikke nødvendigvis aktivt inn i undervisningen, men er for 

eksempel med på å planlegge og tilrettelegge for at det kommer besøkende for å snakke om 

seksualitet med elevene. En tilstedeværende ledelse kan også spille inn på hvilken grad man 

underviser om seksualitet. Når jeg spør en samfunnsfagslærer (S3) som har undervist i ti år 

om ledelsens innspill forteller hen: 
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Nei, i år var egentlig første gang at trinnansvarlig på en måte tok det opp og sa at det 

var viktig. Det er ny trinnansvarlig, ny i ledelsen. 

[…] 

På vår skole er det veldig viktig at vi skal gjøre det samme, jobbe med de samme 

temaene og ha de samme vurderingene, men du kan på en måte tilpasse det litt. Du kan 

ha en time her og der på en måte, men å kjøre eget opplegg bare med min klasse. 

Denne læreren har ikke undervist om seksualitet, og forteller at dette henger sammen med at 

ledelsen ikke har fokusert på det, samtidig som de uttrykker at all undervisningen skal være 

tilnærmet lik i de forskjellige klassene. En konsekvens av dette er at undervisning om 

seksualitet får mindre fokus. Samfunnsfagslæreren forklarer det videre slik:  

Jeg tror at det må etableres en kultur, altså, i planverket. Det er det ene. Den 

fagtrengselen gjør at det faller litt ut, sånn at det må prioriteres fra ledelsen. Man burde 

egentlig ha en slags tverrfaglig plan for seksualundervisning tenker jeg, som sikrer at 

det ikke er læreravhengig eller at det ikke er avhengig av tilfeldigheter. 

Læreren har erfaring med at undervisning om seksualitet ikke blir prioritert. Dette henger 

sammen med at det ikke er fokus på seksualitet fra ledelsen og eller i noen form for planverk 

– at det ikke er en etablert kultur for denne undervisningen. På en annen side er seksualitet 

nedfelt i læreplanen, og skal på lik linje som andre kompetansemål undervises i. Da jeg 

kommenterte nettopp dette svarte læreren igjen at det hang sammen med ledelsen, men at det 

også var grunnet i tilfeldigheter at hen ikke hadde undervist om seksualitet. 

5.2.2 Kompetansemål 

Lærerne mener at kompetansemålene åpner for å snakke om seksualitet på en grei måte. Noen 

av samfunnsfagslærerne kommenterer at det er mange kompetansemål man skal gjennom i 

faget, og derfor at tiden kan oppleves som knapp, og gjør at man ikke får gått like nøye 

gjennom alle tema. Som vi allerede har sett er det en samfunnsfagslærer (S2) som har valgt å 

undervise om seksualitet i KRLE istedenfor samfunnsfag på grunn av dette. Det er 38 

kompetansemål i samfunnsfag, og 35 kompetansemål i naturfag (Utdanningsdirektoratet 

2013). Det er kun tre kompetansemål i forskjell mellom fagene, men ingen av 

naturfagslærerne kommenterte dette. I KRLE er det 54 kompetansemål 
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(Utdanningsdirektoratet 2015). Det er altså flere kompetansemål i KRLE, men de handler i 

større grad om refleksjon. I samfunnsfag er det mindre refleksjon, og mer lesing og pugging.  

Flere av lærerne synes det kan være utfordrende å være helt oppdatert i forhold til hva man 

skal snakke om utfra kompetansemålene. For eksempel å være oppdatert på ulike seksuelle 

legninger: 

S5: Hvordan man skal snakke om å det å være biseksuell, aseksuell, sånne ting er 

krevende å holde seg oppdatert på […].  

Lærerne vil gjerne strekke til, men føler ikke nødvendigvis at de har oppdatert kompetanse på 

temaer som dette.  

5.2.3 Elever og klasser 

Alle lærerne snakker om at elever er forskjellige, og at klassene er forskjellig. Jeg kan ikke si 

noe om elevenes opplevelser av undervisning om seksualitet, men om hva lærerne forteller 

om sine erfaringer og opplevelser. Lærerne forteller at noen elever er modne når de begynner 

på ungdomsskolen, andre har fortsatt et ben på barneskolen. Noen klasser diskuterer alt, andre 

sier lite og foretrekker tavleundervisning. En lærer (S5) forklarer det slik:  

Hvis du gir en beskjed til 24 barn, så kan du garantere at det er 24 forskjellige historier 

som kommer opp rundt middagsbordet hjemme. Og sånn vil det være når du snakker 

om seksualitet óg, bare at det kan være enda mer touchy å prate om. 

Lærerne sier også at det er stor variasjon fra 8. til 10. klasse. De fleste mener at det er for 

tidlig å undervise om seksualitet i 8. klasse fordi elevene fortsatt har en fot på barneskolen. 

Mesteparten av undervisning om seksualitet skjer i 9. klasse. Noen mener at det heller burde 

prioriteres i 10. klasse fordi da er både elevene mer modne, og læreren og elevene kjenner 

hverandre bedre enn på begynnelsen av ungdomsskolen:  

S1: […] jeg har en 8. klasse nå, og jeg viste dem en film hvor noen kysset og det ble 

ramaskrik, «æææsj». Så jeg tror vi skal vente med seksualundervisning til 10. klasse. 

Denne læreren har opplevd at elevene fremstår som for unge eller umodne til å lære om 

seksualitet i 8. klasse. Dette kan forstås som en måte for læreren å beskytte elevene fra 

voksenlivet på. Det kan også forstås som en måte læreren utsetter å ta opp tematikken 
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vedrørende seksualitet. Den samme læreren mener også at optimalt sett burde hver enkelt elev 

få den informasjonen de trenger når de trenger det: 

Det varierer veldig på modenhet. Noen elever er bråmodne både fysisk og psykisk, og 

hadde trengt noen å snakke med allerede i fjerde-femte klasse. Så har du noen som blir 

fysisk modne veldig fort, særlig jenter. De ser ut som kvinner, så er de elleve-tolv år i 

hodet sitt og tenker på slim, liksom. Så det er vanskelig å treffe elevene med 

informasjon når de trenger den fordi at det er så mange ulike individer. 

Kultur utruster folk for handling, både ved å forme deres interne kapasiteter og ved å hjelpe 

dem til å bære frem disse kapasitetene i bestemte situasjoner (Swidler 2001: 71-72). Lærerne 

bruker sine undervisningsstrategier for å kultivere handlingskapasiteter hos elevene 

vedrørende seksualitet, men når det kommer til dette tema foretrekker flere av lærerne å vente 

til elevene går i 10. klasse med denne undervisningen. 

5.2.4 Foreldre 

Flere av lærerne snakker om at foreldrene har en innvirkning på undervisning om seksualitet. 

Dette fører til at lærere opplever at en rekke hensyn må tas overfor foreldregruppen, tidvis 

også gjennom opplevd motstand fra foreldre. En samfunnsfagslærer (S5) forteller at hen har 

vært varsom med tanke på noen temaer vedrørende seksualitet av hensyn til dette: 

[…] Kanskje også fordi jeg er litt usikker selv i forhold til hvor mye som er greit å ta 

opp. Det er veldig mange forskjellige holdninger i foreldregruppen, så man skal være 

varsom og forsiktig. […] Vi får veldig mange tilbakemeldinger på den mest uskyldige 

meldingen vi kan sende, for eksempel om en nettadresse til hvor man kan lese om 

nettvett. Så kan vi kanskje få en tilbakemelding om at «tror du ikke at vi snakker med 

barna våre om dette». Vi får et kjemperas om «hva tror dere».  

Denne læreren tar hensyn til foreldrene fordi hen har erfaring med sterke reaksjoner fra denne 

gruppen. Dermed påvirker foreldrene denne lærerens undervisningsstrategier i undervisning 

om seksualitet. En potensiell konsekvens av dette er at elevene ikke får det kunnskapsutbytte 

de skal utfra læreplanen, grunnet reaksjoner fra og hensyn til foreldre. En av naturfagslærerne 

(N5) har også opplevd reaksjoner fra foreldre i forbindelse med undervisning om seksualitet 

flere ganger:  
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[…] Jeg har hatt litt problemer med en del foreldre fordi de mener at jeg har vært for 

åpen. Sånn er livet, tenker jeg. Det er litt storm i kulissene. Det tåler vi. […] det skal 

ikke styre min undervisning. Det har jeg vært veldig tydelig på. Jeg er ikke på oppdrag 

fra foreldrene, jeg er på oppdrag fra det offentlige. Jeg har mitt arbeidsverktøy 

gjennom en plan. Den sender jeg ut på forhånd for å informere de på forkant. Da har 

jeg henvist til hva det forventes hva de skal kunne og vite om, at det ikke kommer som 

noen overraskelse for de. 

Selv om læreren har informert foreldrene om undervisningsopplegget for naturfag, reagerer 

de. Dette er særlig i forbindelse med å ha vist serien NRK-serien Trekant.  

Jeg synes den [serien Trekant] var veldig bra. Jeg fikk jo kjeft fra foreldre, men det 

driter jeg i. […] Vi hadde den på storskjerm i klasserommet. Det var flere av elevene 

som snakket med meg etterpå om det hadde de ikke turt å se den hjemme sammen med 

en voksen. 

Motstanden fra foreldrene kan tolkes som at de har et ønske om å bevare sine barns uskyld så 

lenge som mulig. Kunnskap om seksualitet står i kontrast til dette fordi det innebærer starten 

på voksenlivet (Bailey, referert i Skundberg 2018).  

5.3 Diskusjon 

Det er hovedsakelig tre ting som preger undervisning om seksualitet fra lærernes side. Det 

første er hvordan læreren skiller mellom det personlige og private i rollen som lærer. Poenget 

for lærerne er at man ikke skal bli privat overfor elevene, og kan være særlig utfordrende i 

forbindelse med undervisning om seksualitet. Det andre jeg skal diskutere er innvirkningen 

lærernes metodefrihet har på denne undervisningen. Metodefriheten resulterer i at 

undervisning om seksualitet må prioriteres av læreren for at den skal få en betydelig plass i 

undervisningen, og at det varierer fra lærer til lærer hva man underviser om i forbindelse med 

seksualitet. Det tredje punktet som tas opp til diskusjon er hvordan lærernes fokus på temaer 

rundt seksualitet i undervisning er preget av en problemorientering. 

5.3.1 Personlig vs. privat 

Slik jeg tolker det henger skillet mellom privat og personlig sammen med usikkerhet rundt 

fagets grenser, og at lærerne ikke har, med unntak av to, lært om seksualitet i sin utdannelse 
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for å bli lærer. Man kan dermed anta, selv om seksualitet er tematisert i kompetansemålene, at 

det bærer mindre faglig preg sammenliknet med temaer som historie, geografi og naturens 

økosystem. Det innebærer at lærerne i større grad enn i andre tematikker må trekke på egen 

kunnskap, personlige erfaringer og meninger for lære bort flere av kompetansemålene som 

omhandler seksualitet, både i samfunnsfag og naturfag. Dette illustrerer hvordan man 

kategoriserer personlig og privat, og at dette er noe relativt i forhold til den enkelte lærer, men 

at det også henger sammen med om man underviser i naturfag eller samfunnsfag. Skillet 

fremstår mindre problematisk for naturfagslærere fordi kompetansemålet knyttet til 

seksualitet er mer «faglig» enn i samfunnsfag. Likevel uttrykker alle lærerne at dette skillet er 

viktig, uansett fag. Det personlige og private tilhører hver sin kategori, og det oppstår en 

ambivalens og tvetydighet når det personlige og private beveger seg utenfor sin tilhørende 

kategorier (Douglas 2002).  Dette påvirker lærernes undervisningsstrategier, blant annet ved 

at temaer vedrørende seksualitet som er mer utfordrende å snakke om enn andre, blir 

nedprioritert. 

Det er altså viktig for lærerne å opprettholde regelen om å ikke bli privat i 

undervisningssituasjonen. Det private tilhører ikke skolen som kategori. For noen lærere er 

dette skillet veldig tydelig og derfor mindre utfordrende, enn det er for andre. En 

naturfagslærer (N5) forteller at: 

[…] det er et fokus jeg hvert fall har prøvd å ha, at vi skal kunne snakke veldig nært og 

personlig om ting, men det skal ikke bli privat. Den der grensen er ofte vanskelig for 

de óg, så de er litt redde for å plumpe ut med ting de vet eller sier, og det å tørre å si 

ting uten å bli privat. […] De spør jo deg ofte, de har tillit til deg. 

Skillet mellom det personlige og det private kan forstås utfra Goffmans (1992) rolleforståelse. 

Enten befinner du deg på scenen foran et publikum, her som lærer som underviser elever. 

Eller så befinner du deg av scenen, hvor man ikke lenger må være i rollen. Hvis rolleskillet 

blir uklart kan dette føre til en form for ydmykelse (Goffman 1992). Swidler (2001) ville på 

sin side sagt at når rollskillet blir uklart utfordres de vante handlingsstrategiene. For en lærer 

ville dette kunne overføres til hens undervisningsstrategier. Samtidig er det i slike tilfeller at 

kultur kommer mest til syne, når det brukes selvbevisst og eksplisitt (Swidler 2001: 75). Her 

kan det oppstå en tvetydighet som kan fremstå som usikkerhet fra lærerens side, men det kan 

også forstås som en måte læreren navigerer seg på for å finne ut hvordan hen skal handle i 

situasjoner hvor skillet mellom rollen som lærer og den man er som privatperson blir uklart. 
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Grensen for skillet mellom personlig og privat gjelder ikke kun lærerne, men også elevene. 

Elevene har tillit til læreren, men det er utfordrende å vite hva som er greit å snakke om og 

ikke. Man kan derfor forstå det slik at elevene speiler seg i lærerens usikkerhet når det 

kommer til balansegangen mellom kategoriene personlig og privat. For at læreren skal unngå 

dette må hen aktivt bruke sine undervisningsstrategier for å opprettholde et skille mellom å 

være personlig og privat overfor elevene. Likevel er ikke grensen for hva man skal holde for 

seg selv og hva man kan dele eller spørre om nødvendigvis tydelig, verken for lærere eller 

elever (slik lærerne oppfatter det). En samfunnsfagslærer (S5) uttrykker noe liknende: 

Det er jo ikke dit man vil da, så det er jo veldig viktig at du som voksen alltid styrer 

hvor det her skal gå hen, og det er kjempeviktig, men det gjelder jo all undervisning. 

Du må ikke la ungene ta styringen, du må styre selv, og hvis det går over alle 

støvleskaft så må mann stoppe det. Ikke nødvendigvis at det er så vanskelig, men det 

er kjempeviktig å ha i bakhodet hele tiden. Grensesetting. Og ikke bli for privat. 

Sitatet illustrerer at grensesetting brukes som en undervisingsstrategi fra lærerens siden. 

Denne undervisningsstrategien virker å ha to funksjoner. Den ene vil være en form for 

grensesetting overfor elevene med den hensikt at de ikke skal få ta styring over 

undervisningen. Den andre handler om å grensesette seg selv som en påminnelse om å ikke 

bli for privat i undervisningssituasjonen. Men hvor disse grensene går er ikke nødvendigvis 

lik for alle lærere. En annen samfunnsfagslærer (S2) sier:  

[…] jeg pleier å ha sånn grense med at det ikke er alt jeg svarer på. Det er et skille 

mellom å være personlig og privat […] Jeg svarer ikke på ordentlig personlige ting, 

men så er den grensa ulik for alle. 

Hvor skillet går mellom personlig og privat er opp til den enkelte lærer å føle på. Noen av 

lærerne opplever denne grensen som mer utfordrende enn andre:  

N4: Ja, fordi det er på en måte den grensen da. Har man sagt A må man som regel si 

B, og på en måte å ikke utlevere seg selv. […] Og den grensa der er vanskelig å vite 

hva man skal si, og hva man ikke skal si, og hvor mye man skal si. 

Dette peker på en slags ambivalens som kan oppstå i undervisning om seksualitet når det 

kommer til forskjellige temaer lærerne synes er utfordrende. For andre lærere virker dette 

mindre som en vanskelig balansegang: 
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N3: Vi har jo regler om å ikke stille private spørsmål, ikke gjøre det personlig og sånn. 

Det første jeg tenkte på var hvis de begynner å spørre meg veldig mye om jeg har sett 

på det og eller gjort sånn. Men det er jo ikke relevant, så det er jo ikke vanskelig. 

Hvor man setter grensen for hva som kan snakkes om og ikke i forbindelse med undervisning 

om seksualitet er avhengig av hva læreren anser som for personlig eller privat. Nettopp fordi 

grensettingen i denne undervisningen baserer seg på hva den enkelte lærer anser som privat, 

vil denne grensen være ulik hos forskjellige lærere.   

Samtidig peker flere av lærerne på at både lærerrollen og undervisning om seksualitet har 

endret seg. Denne endringen bærer preg av digitale teknologier har ført til at det offentlige og 

personlige sklir mer inn i hverandre. En naturfagslærer (N4) som har undervist i 17 år forteller 

at undervisning om seksualitet «[…] har endret seg radikalt fordi samfunnet har endret seg 

radikalt». En samfunnsfagslærer (S5), som har undervist like lenge, forteller også om 

endringene hen har opplevd i sin tid som lærer: 

Enda mer blir overlatt til skolen kontra tidligere, ikke bare i forhold til seksualitet, men 

til mange andre områder. Det er nødvendigvis ikke noe som er bra, men samtidig er 

det bra at ungene føler at de har et så godt forhold til læreren sin at de kan snakke om 

det. Men på et eller annet sted er vi utdannere da, ikke behandlere nødvendigvis. Hvor 

skal grensegangen gå? 

De som har jobbet som lærere i lenger tid bemerker at endringene i undervisningen om 

seksualitet handler om at samfunnet og kulturen er i endring. Samtidig spiller skolens økte 

ansvar en rolle – det innebærer og oppleves at undervisningen om seksualitet blir mer 

personlig av denne grunn. Det blir dermed viktigere enn før å sette en grense for hva man som 

lærer har kapasitet til, men også (som sagt) hva de mener er greit og ikke å snakke om i 

undervisning om seksualitet. 

Noen av lærerne prioriterer nære og gode relasjon med elevene svært høyt. Disse lærerne 

opplever i større grad at elevene spør om ting utenfor timen enn noen av de andre lærerne jeg 

har snakket med. En av lærerne (N4) fortalte også at når hen er kontaktlærer gir hen 

nummeret sitt til elevene så de kan kontakte hen hvis det er noe: 

Ja, for de fleste av elevene mine, når jeg har vært kontaktlærer, har jeg gitt de 

nummeret mitt som de kan bruke skulle det være noe. Og da er de to elevene mine, de 

ringte meg på kvelden. Det skjedde jo med to års mellomrom, hvor de da ringer il 
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meg, og sier at nå er man gravid, hva gjør jeg nå. […] Den eleven har jo rett på å få 

min fulle oppmerksomhet, uansett. Jeg har jo også fått fri fra skolen for å være med de 

to jentene til helsestasjon, til sykehuset, for å hjelpe dem. I det tilfellet her, så har ikke 

de jentene hatt noe særlig støtte fra foreldre.  

Dette viser til at det er forskjell mellom å være kontaktlærer og faglærer når det kommer til 

undervisning om seksualitet. Som kontaktlærer kan lærere oppleve at det fungerer bedre å 

undervise om seksualitet fordi de har fått en nærere relasjon med elevene over tid. En annen 

lærer (S5) som fokusere på god relasjon med elevene sier:   

[…] Men det er noe med den relasjonskompetansen som er så viktig. Tørre å gå inn i 

den. Ikke bare som kontaktlærer, men som faglærer. Som faglærer er det vanskeligere, 

mer utfordrende å skape en god relasjon til ungene, for du er ikke så tett på. […].  

Denne læreren understreker relasjonskompetansen, som handler om å se klassen og elevene 

man underviser, er et viktig element i undervisning om seksualitet. Denne læreren opplever 

ofte at elever spør hen om ting i forbindelse med seksualitet i og utenfor klasserommet. Andre 

opplever mindre av dette. En samfunnsfagslærer (S4), som underviser ved samme skole, 

opplever aldri å få spørsmål i forbindelse med seksualitet utenfor klasserommet. Flere av 

lærerne understreker at det er forskjell på å være kontaktlærer og faglærer. En samfunnsfags 

(og KRLE-lærer) (S2) forklarer at: 

 

[…] de tre siste årene så har jeg vært kontaktlærer for en klasse alene, og det var ekstra 

masse arbeid. Nå er jeg faglærer da, og det er en helt annen verden for å si det sånn.  

 

Å være kontaktlærer kan altså innebære mye arbeid, og dette handler blant annet om 

relasjonen til elevene; hvor godt du som lærer blir kjent med de, og de med deg. Dette 

fremstår som et sentralt poeng fordi god relasjon mellom lærer og elever muligens kan gjøre 

denne undervisningen bedre og lettere for begge parter. Hvorvidt du er kontaktlærer eller 

faglærer påvirker lærerens undervisningsstrategier. Det kan innskrenke 

undervisningsmuligheter eller «åpne» de. Grensesettingen mellom det personlige og private er 

for lærerne med på å forme deres undervisningsstrategier, som blant annet er avhengig av om 

hvorvidt de er kontakt- eller faglærer.  
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Er det en forskjell i grensesetting mellom det private og det personlig avhengig om du er 

naturfagslærer eller samfunnsfagslærer? Ja, til en viss grad. Flere av naturfagslærerne synes 

dette skillet er mindre utfordrende sammenliknet med samfunnsfagslærerne. Seksualitet i en 

naturfaglig kontekst henger i større grad sammen med «faglighet» i form av temaer som bla. 

kropp og reproduksjon. Selv om de synes det er mindre utfordrende sammenliknet med 

samfunnsfagslærerne, betyr det ikke at de ikke synes det er utfordrende i det hele tatt. 

 

Overordnet synes lærerne denne grensesettingen er utfordrende, men mener ikke 

nødvendigvis at dette er utfordring de skulle vært foruten. Dette uttrykker de ved at de har 

valgt det selv, for eksempel ved å gi nummeret sitt til alle elevene (når man er kontaktlærer), 

for å være en voksen person de kan kontakte hvis det er noe ingen andre kan hjelpe dem med. 

Et annet eksempel er at man som lærer kan prioritere relasjonskompetanse, hvor man 

prioriterer et nært og godt forhold med elevene. Dette kan gjøre det mer utfordrende å skille 

mellom personlig og privat, men er en utfordring lærerne kan velge å ta nettopp fordi man 

prioriterer relasjon men elevene svært høyt. 

5.3.2 Metodefrihet 

Strategiene lærerne bruker springer ut av ulike personlige tilnærminger til undervisning om 

seksualitet. Dette henger sammen med at handlingsstrategier, i dette tilfellet 

undervisningsstrategier, har bakgrunn i egenskaper og verdenssyn som har blitt kultivert opp 

gjennom livet (Swidler 2001). Fordi lærere svært sjelden har et faglig grunnlag for å 

undervise om seksualitet, vil denne undervisningen i større grad enn andre temaer lene seg på, 

og variere med, den enkelte lærer og dens undervisingsstrategier. 

Det virker som lærerne ønsker å dekke mange områder i undervisning om seksualitet, enten 

det er i naturfag eller samfunnsfag. Hovedskillet innebærer at naturfag i større grad tar for seg 

det mer medisinske aspektet. Bortsett fra dette er det få tydelige skiller mellom fagene. Dette 

kan, som nevnt tidligere, medføre at undervisningen kan bli repeterende, og derfor kjedelig 

for elevene. Et tydeligere skille på hvilken kunnskap man skal lære i de forskjellige fagene 

kan gi elever bredere og bedre kunnskap om forskjellige aspekter ved seksualitet.  

Noen av lærerne har opplevd at det fungerer godt å samarbeide med andre lærere om 

undervisning om seksualitet (og andre emner). Men slikt samarbeid virker å variere fordi det 

kommer an på de andre lærerne, om de vil samarbeide eller ikke. En av lærerne (S2) forteller 
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at hen har forsøkt å initiere samarbeid, men har ikke opplevd at de andre lærerne ved skolen 

ønsker å samarbeide:  

Du må nesten, du må havne på trinn for eksempel med en lærer som har lyst til å ta tak 

i for eksempel denne tematikken, og hvis du ikke gjør det, så opplever hvert fall jeg at 

da er du litt alene. Jeg valgte at jeg ville kjøre grundig gjennom dette. Det var ikke 

noen andre på trinnet som ville være med på det. 

Hvis du ønsker å samarbeide, enten tverrfaglig eller med andre lærere, virker dette ut ifra 

majoriteten av informantene å være opp til den enkelte lærer å få i gang. Denne læreren har 

prioritert undervisning om seksualitet, selv om ingen av de andre lærerne var interesserte i å 

jobbe tverrfaglig. Bromseth og Wildow (2007) viser at en av grunnene til at undervisning om 

seksualitet kan være opp til den enkelte lærer er at når det prioriteres av en lærer, at det 

nedprioriteres av andre lærere på trinnet. En annen lærer (S5) forteller også at det er opp til 

den enkelte lærer, men at dette ikke nødvendigvis er en byrde: 

Som lærer føler du generelt et ansvar for å ting du skal gjennom, ting du skal i forhold 

til kompetansemål, det er en ting, men i forhold til alle andre ting også, så jeg føler 

ikke at det er en byrde jeg har, men at det er et ansvar jeg har som lærer, som 

medmenneske, som en voksen person i livet deres på lik linje med å lære de om 

demokrati, hvordan de skal lære seg om andre ting så tenker jeg, det er ikke noen 

byrde, men jeg føler et ansvar. Absolutt. 

Men det er også lærere som har en annen opplevelse enn at det er opp til den enkelte lærer å 

undervise om seksualitet. En naturfagslærer som ikke har erfaring med at undervisning om 

seksualitet er opp til den enkelte lærer forteller dette:  

N4: Nei, egentlig ikke fordi jeg vet at jeg har folk rundt meg jeg kan spørre. Så vet jeg 

at den dagen trenger tid til et eller annet, så vet jeg at administrasjonen, ledelsen er 

såpass greie at da får jeg fri til det jeg trenger 

Intervjuer: Og de personene du kan spørre, hvem er det?  

N4: Skolens helsesøster, skolens lege, ungdommens helsestasjon. Så har jeg jo andre 

venner som jobber innenfor psykiatrien for eksempel, som jeg kan spørre hvem burde 

jeg kontakte, hva kan jeg gjøre selv. 
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Denne læreren snakker om et apparat rundt seg som hen kan bruke hvis det trengs. Men når 

jeg kommenterer at «[…] det virker som [undervisning om seksualitet] belager seg en del på 

lærernes, eller eget, engasjement» svarer samme lærer:  

Veldig, veldig. Og interessen, den genuine interessen for å hjelpe dem sånn at de får 

en bedre hverdag, for det er så mye som foregår nå. Det er mye mer sosiallærere nå 

enn da jeg starta i 2001, men det er klart at nå vet jeg jo litt mer hva jeg skal se etter. 

Og jeg har på en måte litt mer kunnskap nå enn jeg hadde da. 

Dersom lærerne hadde vært tryggere på faget og visste mer så hadde undervisning om 

seksualitet vært mer komfortabel å gjennomføre. 

Jeg mener at lærernes metodefrihet kan knyttes til en forståelse av ildsjeler. Ildsjeler er 

personer med stort engasjement, og de tar gjerne på seg ansvar for å fremme et tema de synes 

er viktig (Bromseth og Wildow 2007). Bromseth og Wildow (2007) bruker begrepet 

gjennomgående i sin rapport hvor de har undersøkt hvordan undervisning fungerer og 

hvordan lærere opplever den ved fire skoler i Sverige. Begrepet ildsjeler innebærer arbeid 

basert på engasjement. En potensiell konflikt her er at noen mener at engasjement for et tema 

burde basere seg på frivillig engasjement. For de som sitter på engasjementet vil dette derimot 

oppleves som mye og ensomt arbeid (Bromseth og Wildow 2007: 56-67). Man kan altså, som 

en såkalt ildsjel, oppleve en del motstand fra andre aktører i sitt engasjement for tema. I 

tilfeller hvor en eller noen har stort engasjement for et bestemt tema, men andre rundt, for 

eksempel kollegaer, ikke selv føler på dette engasjementet kan det bli et spørsmål om man er 

enig eller uenig om tema skal være opp til den ene eller «alle» (Bromseth og Wildow 2007: 

58-59). Ildsjeler kan fungere som kunnskapsressurs i hverdagen i en gitt virksomhet. 

Ildsjelene føler da gjerne på et mandat om å oppfylle sin oppgave og dele kunnskapen som er 

grunnlag for ens engasjement. Dette fører ofte med seg arbeid som går utover normale 

arbeidstider, uten kompensasjon. En potensiell konsekvens av ildsjeler er at de til slutt 

brenner ut. Dette skaper en sårbar struktur fordi den til dette punktet har lent seg på ildsjelens 

engasjement (Bromseth og Wildow 2007: 96). 

5.3.3 Problemorientering 

Overordnet vil jeg si at lærerne har en problemorientering når det kommer til undervisning 

om seksualitet. Dette preger deres tolkning og formidling av kompetansemålene. Nettopp 
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fordi det er opp til den enkelte lærer hva som er sentrale tematikker i undervisning om 

seksualitet kan dette føre til en generell problemorientering som preger formidlingen av 

kompetansemål om seksualitet. Problemorienteringen gjør at det blir mindre plass til temaer 

som nytelse, hvordan sex gjøres, og hvordan kroppen er og fungerer, særlig for jenter. Gutters 

orgasme nevnes generelt, da det er relevant for reproduksjonen (Røthing og Svendsen 2009). 

Jenters orgasme nevnes derimot svært sjeldent. Det er altså stor kjønnsforskjell i fokus på 

nytelse (selv om nytelse ikke nødvendigvis er et stort tema når man snakker om gutters 

orgasme heller). 

Lærernes undervisningsstrategier preges av en generell problemorientering hvor man 

prioriterer å snakke om overgrep, voldtekt og at «nei betyr nei». Det blir dermed mindre plass 

til å undervise om seksuell lyst og nytelse. De fleste lærerne tar høyde for at minst en i 

klassen har opplevd eller kommer til å oppleve en form for overgrep. Kropp, orden, moral og 

ambivalens møtes i undervisning om seksualitet, og mellom linjene ligger det spenninger. 

Kroppen blir møteplass i undervisning om seksualitet – et samfunnssymbol, og er dermed 

hovedsakelig problemorientert i undervisningsform. Problemorienteringen preger 

kategorisering og prioritering læreren gjør i undervisning om seksualitet. 

Ifølge Swidler (2001) er hvordan man handler, hvilke handlingsstrategier man bruker, 

avhengig av flere faktorer – ens selv, vaner, stiler og verdenssyn. Lærere er individer som 

preges av slike faktorer, og det medfører at de utvikler egne handlingsstrategier. Jobber man 

som ungdomsskolelærer er det selvfølgelig noen gitte rammer, men fordi undervisning om 

seksualitet i stor grad er opp til den enkelte lærer, og de færreste har lært om dette i sin 

utdannelse eller i etterkant, tror jeg at undervisning om seksualitet i stor grad er preget nettopp 

av den enkelte lærer. Strategiene lærerne bruker i undervisning om seksualitet synes å være 

preget av ulike personlige tilnærminger. Disse er igjen påvirket av de fire forholdene: skole 

og ledelse, kompetansemål, elever, og foreldre. Samtidig påvirker lærernes ulike 

handlingsstrategier hvordan de forholder seg til disse institusjonene.  

Ulike handlingsstrategier preges av ens problemorientering, og videre spesifikke måter å møte 

disse problemene på (Swidler 2002). Dette er knyttet til hvem man er som person, som igjen 

innebærer hvilke kulturelle kapasiteter man har bygget seg opp gjennom livet, og hvordan 

man oppfatter verden rundt seg. Dette innebærer at læreren er en person med et levd liv i sin 

bagasje som preger hvordan hen bruker sine kulturelle kapasiteter undervisningssammenheng.  
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Alle lærerne formidler at de ønsker at elevene skal å bli gode mennesker, i forhold til seg selv 

og andre. En samfunnsfagslærer (S1) formulerer det slik: 

Ja, jeg vil at elevene mine ikke skal på Luksusfellen og ikke skal på Paradise Hotel, 

også vil jeg at de skal få gode liv. Hvis jeg skal få til de tingene der er det lurt 

innimellom å snakke om økonomi og seksualitet.  

En annen samfunnsfagslærer (S5) uttrykker det slik: 

«Handlingene deres kan vi aldri styre, men vi kan på en måte legge det 

verdigrunnlaget deres, som igjen styrer handlingene sine, og det gjelder jo i forhold til 

nettvett, seksualitet, i forhold kriminalitet, i forhold til omsorg, så jeg tenker jo mere 

verdier jeg klarer å få inn i de, i forhold til det å skape en gangs menneske, som på en 

måte er litt vårt mandat, jo mere klarer jeg å ruste de i forhold til møtene de har. 

Selv om dette er viktig for alle lærerne er det ikke uten en ambivalens. Douglas (2002: 142) 

knytter kroppen og samfunnet, og mener de henger sammen på symbolsk vis. Kroppens 

grenser brukes for uttrykke faren overfor samfunnets grenser (Douglas 2002: 152). Derfor kan 

kroppen forstås som et symbol for samfunnet og dets strukturer. Undervisning om seksualitet 

handler også i stor grad om kropp, individ, samfunn og kultur. Dette innebærer blant annet 

hvordan man burde forholde seg til hverandre i samfunnet. Gjennom slik undervisning kan 

samfunnets struktur opprettholdes ved at elever lærer hvordan man burde oppføre seg mot 

andre mennesker. Kropp og samfunn møtes altså i undervisning om seksualitet. Mange temaer 

under dette handler om hvordan å opprettholde og respektere grenser. Kroppen blir en slags 

møteplass for denne typen undervisning, og her ligger det spenninger. En annen konsekvens 

av problemorientering er, etter mitt inntrykk, at det er lite fokus på seksuelt mangfold og ulike 

kulturer og praksiser. Mange temaer gres dermed under en kam, og fremstår å dekkes av «at 

man skal respektere hverandre, og seg selv».  

Det er ikke samsvar mellom læreres kompetanse og kompetansemålene. Lærere kan for 

eksempel fortelle om at de mangler kompetanse på forskjellige legninger og former for 

seksualiteter. Innholdet i kulturen rundt oss endrer seg, og dette påvirker undervisning om 

seksualitet, og det er ikke alltid lærerne klarer å holde tritt med dette. Det florerer av ulike 

tolkninger av kompetansemålene, men ut fra hva lærerne har fortalt om sine 
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undervisningsstrategier er temaer vedrørende seksualitet hovedsakelig er preget av en 

problemorientering. 

Skillet mellom de lærerne og hvilke undervisningsstrategier de bruker glir noe over i 

hverandre. Når jeg i neste analysekapittel undersøker hvordan lærerne behandler pornografi i 

denne undervisningen, kommer det tydeligere frem et skille mellom de forskjellige lærerne. 

Ut fra likheter og forskjeller blant lærerne har jeg identifisert tre idealtyper. Disse vil 

redegjøres for i neste kapittel, før andre analysekapittel.  



75 

 

 Tre lærertyper 

Lærerne snakker om pornografi på hovedsakelig tre forskjellige måter. Det elevene lærer om 

pornografi i undervisning om seksualitet varierer med de forskjellige holdningene og 

erfaringene til de forskjellige lærerne. I og med at kultur brukes på ulike måter i forskjellige 

situasjoner er dette ikke en overraskende kjensgjerning. De kulturelle kapasitetene man har 

tilegnet seg gjennom livet påvirker hvordan man forstår og handler i ulike situasjoner 

(Swidler 2001). Dette henger igjen sammen med hvordan man opplever og forstår verden, 

dermed også ens problemforståelse. En problemforståelse innebærer også en forståelse av 

hvordan problemene skal løses (Swidler 2001). Med utgangspunkt i dette og hva lærerne 

forteller om deres erfaringer med å snakke om pornografi i forbindelse med undervisning om 

seksualitet har jeg utformet tre idealtyper. Disse er henholdsvis den moralske læreren, den 

relasjonelle læreren og den liberale læreren. Jeg vil gjøre rede for idealtypene, som tas med 

videre i neste analysekapittel fordi de er sentrale for å forstå hvordan lærerne behandler 

pornografi i undervisning om seksualitet. 

Lærertypologien bygger først og fremst på hva de formidler av sine erfaringer. Dette 

innebærer lærernes tanker og refleksjoner om pornografi i undervisning om seksualitet, og 

hvordan dette kommer frem i bruk av deres kulturelle repertoarer. Fordelingen av lærerne i 

forhold til idealtypene ser slik ut:  

Den moralske lærere: S1, S2, S4 

Den relasjonelle læreren: N1, N4, S3, S5 

Den liberale læreren: N2, N3, N5 

Den moralske læreren består av tre samfunnsfagslærere, den relasjonelle læreren av to 

naturfagslærere og to samfunnsfagslærere, mens den liberale læreren består av tre 

naturfagslærere. Lærerne har elementer av alle de tre idealtypene, men et av elementene er 

mer dominerende enn de to andre. 

Den moralske læreren 

Den moralske læreren kjennetegnes av en tankegang der skillet mellom rett og galt er sentralt. 

Dette setter føringer for undervisning om seksualitet og hva lærerne har snakket om med 
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elevene angående pornografi. Denne lærertypen mener at etikk og moral er viktig. Den 

moralske læreren fokuserer i stor grad på voldtekt og overgrep i sin undervisning om 

seksualitet. Denne læreren kan også gjøre en kobling mellom konsumering av pornografi og 

voldtekt. Den moralske læreren er drevet av moral i form av tydelig syn på rett og galt, 

forankret i feminisme eller kristendom. Læreren kan sammenlikne pornografi med ting man 

kan bli avhengig av, enten det er sukker eller narkotika. Denne læreren mener at pornografi 

anses som umoralsk, forkastelig og potensielt farlig. Den moralske læreren anerkjenner at 

seksualitet og pornografi kan være vanskelig å snakke om. Innholdet i denne typen 

undervisning ser ut til å avhenge av hvorvidt læreren synes tema er viktig og ikke flaut eller 

ubehagelig å snakke om. Den moralske læreren er ukomfortabel med tematikken. 

Den relasjonelle lærer 

Denne typen læreren er hengiven, samtidig som den er forsiktig overfor elevene. For den 

relasjonelle læreren er elevene spesielt viktige. God relasjon med elevene står sterk, da også i 

forbindelse med undervisning om seksualitet. At læreren er sikker og trygg er nøkkelord her. 

Denne læreren synes det kan være litt vanskelig og utfordrende å undervise om seksualitet, 

særlig pornografi. Den prøver å ta mest mulig hensyn til elevene, et hensyn som også virker 

som om det gagner læreren, for eksempel dersom noen har hatt en negativ seksuell opplevelse 

selv. Men også fordi læreren tenker at det kan være flaut for elevene å møte samme lærer som 

har undervist om seksualitet i mattetimen etter friminuttet. Den relasjonelle læreren synes 

også det kan være en utfordring å undervise om seksualitet fordi det er mye nytt, for eksempel 

nyere former for seksualitet. Læreren er altså åpen om å ikke ha nok kompetanse på alle 

områder når det gjelder undervisning om seksualitet. Denne læreren kan også ta ekstra hensyn 

til foreldre. Spesielt med tanke på undervisning om seksualitet, og særlig pornografi. Den 

relasjonelle læreren som underviser om seksualitet, synes det er viktig, og gjør gjerne research 

på egenhånd eller går på kurs. Læreren har et fokus på overgrep og voldtekt, men i noe 

mindre grad enn den moralske læreren. Lærerens fokus dreier seg rundt en god relasjon med 

elevene og kan innebære at elever kontakter hen utenfor klasserommet eller utenfor skoletid 

for å stille spørsmål eller be om hjelp. 
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Den liberale læreren  

Den liberale læreren er nysgjerrig på hva ungdommen tenker og holder seg oppdatert på 

ungdomskulturen. Den liberale læreren synes det er mindre utfordrende, vanskelig eller flaut å 

undervise om seksualitet enn den moralske og den relasjonelle læreren. Denne læreren synes 

ikke undervisning om seksualitet eller temaet pornografi kan utfordrer lærerrollens stand mot 

det private. Læreren skaper rom for dialog fordi den mener at elevene hvert fall må få stille 

spørsmålene sine et sted. Den liberale lærer ser på elevene som reflekterte og bevisste i større 

grad enn den moralske og den relasjonelle læreren.  

Spørsmålet om pornografi setter undervisning om seksualitet på spissen. For å få frem noen 

av spenningene og dilemmaene som kan omgi undervisning om seksualitet vil de tre 

læreretypene tas med inn i neste kapittel hvor pornografiens plass i undervisning om 

seksualitet analyseres.  
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 Analyse II: porno i skolen 

I dette analysekapitlet beveger jeg meg over til et mer spesifikt område: pornografiens plass i 

undervisning om seksualitet. Her vil jeg undersøke hvordan lærerne forholder seg til porno, 

hvilke kulturelle repertoarer de bruker, og hvordan porno behandles som «matter out of 

place». Utfra de ti intervjuene har jeg identifisert to repertoarer lærerne bruker når de snakker 

om pornografi: realitetsrepertoaret og normalitetsrepertoaret. Gjennom disse to repertoarene 

undersøkes det hvordan lærerne forteller at de har snakket om pornografi med elever og i 

hvilke situasjoner dette har kommet opp. I disse repertoarene vil jeg trekke frem hva lærerne 

synes er utfordrende ved å snakke om porno med elever, men også hva de mener kan være 

positivt ved det. Repertoarene brukes hovedsakelig på tre måter som vil fremheves gjennom 

de tre idealtypene, den moralske, den relasjonelle og den liberale læreren.  

Lærerne jeg har snakket med uttrykker at de synes pornografi er et viktig tema, og at man 

burde snakke om det med elever som del av undervisningen. Samtidig uttrykker flere av 

lærerne at de er usikre i forhold til hvordan man skal snakke om tematikken. Ingen av lærerne 

har hatt om pornografi i sin utdannelse, eller lært hvordan man eventuelt kan snakke om det 

med elever hvis det kommer opp. Pornografi ser ut til å tas opp i undervisningssammenheng – 

enten fordi læreren velger å snakke om det i undervisning, eller at lærerne tar elevene i å se 

porno på skolen. Det varierer hva lærerne tenker om temaet og hvordan de tar det opp i 

undervisningen. Dette belyses gjennom de tre lærertypene. Jeg vil også undersøke spenningen 

mellom de to repertoarene. Lærerne vil nemlig ikke at elevene skal tro at det som skjer på 

porno skjer i virkeligheten, samtidig som de ikke vil at elevene skal føle skam, for det er 

vanlig å ha sett eller se på porno når du er ungdom. Det som kompliserer det ytterligere er at 

flere av lærerne synes elevene er for unge til å se porno selv om de vet at de gjør det. 

7.1 Realitetsrepertoaret 

Realitetsrepertoaret brukes av lærerne på to måter, og kan derfor sies å ha to dimensjoner. 

Den første dimensjonen er å skille mellom film og virkelighet. Den andre dimensjonen er 

avhengighetsaspektet. Gjennom bruk av realitetsrepertoaret ønsker lærerne å formidle til 

elevene at det man ser på pornografi ikke representerer virkeligheten, og at pornografi er noe 

man kan bli avhengig av. På denne måten realitetsorienterer lærerne elevene.  
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7.1.1 Å skille mellom film og virkelighet 

Den moralske lærer, S1: Ja, jeg tenker at det er litt viktig, tror jeg, at det kommer noen 

og sier at dere vet at dette her er filmtriks, dere vet at det er ikke sånn her folk ser ut. 

Ingen har så stor tiss. Ingen kan holde på så lenge. Det her er bare ‘fake’ […]. 

I forbindelse med undervisning om seksualitet er det viktig for alle lærerne at elevene lærer å 

skille mellom film og virkelighet. Dette virker å handle om vanlige spillefilmer, men også 

særlig om pornofilmer. I henhold til dette snakker lærerne mye om prestasjon, forventninger 

og holdninger. De vil at elevene skal vite at man ikke kan komme gang på gang, og de lærer 

at sex på porno ikke er det samme som sex i virkeligheten. Sitatet over, fra den moralske 

lærer, viser at porno er fake og filmtriks, med andre ord ikke ekte. Lærerens utsagn kan forstås 

som en måte å distansere seg fra pornografien på. En måte å bruke kultur på er ved å 

distansere seg fra den (Swidler 2001). Dette uttrykkes gjennom lærerens kulturelle repertoar 

ved at hen ønsker å lære elevene å skille mellom pornografi på film og virkelighet. Sitatet 

over fortsetter slik: 

[…] Det er det ene. Så er det andre at det her er ikke noe gøy for dem, at det her er 

laget kun for å gjøre deg kåt. Det er ikke laget fordi de gleder seg over situasjonen, at 

det er mye bedre å finne ut av det selv sammen. Både at forventningen ikke er at alle 

gutter skal ha, hva er det den sangen sier, to og tyve tommer? At det ikke er en 

forventning til jenter om at de skal være glattbarberte og ha bleket rompehullet sitt i en 

alder av fjorten. Hva søren. Det er litt der […]. 

Det er tydelig at den moralske læreren har et negativt syn på pornografi. Blant annet trekkes 

det frem at filmtriksene kan være med på å skape forventninger hos elevene som kan være 

vanskelige, om ikke umulige, å leve opp til. Dette virker å være bekymringen hos de andre 

lærertypene også – at elevene kan få urealistiske forventninger til seg selv og andre basert på 

pornografi. Den moralske lærer bruker realitetsrepertoaret ikke bare for å si at det er filmtriks, 

men også for å peke på industrien og produksjonen. Det er ingen glede for de som spiller inn 

porno, «det er kun laget for å gjøre deg kåt» (S1). Dette er felles for de tre lærertypene, men 

den relasjonelle lærer går mindre grafisk inn på tema enn den moralske lærer. En av dem sier: 

Den relasjonelle lærer, S5: Så kanskje å realitetssjekke de litt. Du bør ikke gå 

inngående inn på hva som vises, og du bør ikke gå noe grafisk til verks, men å snakke 

om at det kanskje ikke er så realistisk det som blir vist på filmer. Det kan man snakke 
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om i forhold til andre temaer også, men i dette henseende at det er viktig å ta opp 

pornografi. 

Den relasjonelle læreren bruker også realitetsrepertoaret ved at man skal realitetssjekke 

elevene. Dette skal gjøres uten å gå eksplisitt til verks. Selv om de forskjellige lærertypene 

bruker samme repertoar kan det uttrykkes på forskjellige måter (Swidler 2001). Denne 

lærertypen går mer forsiktig frem sammenliknet med både den moralske lærer og den liberale 

lærer. Dette handler om at folk tilegner seg og bruker kultur på forskjellige måter (Swidler 

2001). Mens den relasjonelle lærer går mindre grafisk til verk, og den moralske mer, er det 

samme budskap i det den liberale lærer sier om at det er viktig å snakke om porno med elever: 

Den liberale læreren, N2: […] i forhold til realitetsorientering. Første møte, hvis 

bakgrunnskunnskapen er den de har fra porno, så blir det nok en uheldig start. Uheldig 

på mange måter, men forventninger generelt, at de lager helt syntetiske seksualliv hvis 

du prøver å leve opp til det. 

Den liberale lærer bruker også realitetsrepertoaret som argument for at det er viktig å snakke 

om pornografi med elever i ungdomsskolen. Slik jeg forstår det er syntetisk i denne 

sammenheng noe som ikke er ekte nettopp fordi porno ikke er virkelig, og det vil derfor være 

problematisk å skulle leve opp til. En annen måte å bruke realitetsrepertoaret på er å ta opp 

tematikken gjennom å vise en serie som del av undervisningsopplegget: 

Den liberale læreren. N5: Ja, og det var vel særlig når den første Trekant-serien kom 

tror jeg. Det var da jeg kanskje tok det litt mer innover meg at dette var ungdommenes 

tilgang til bilder av nakne kropper og hva som skjedde. Men selvfølgelig da 

overdrivelsen, at man tror at alt dette er sant, og det er jo et spill. Det tok vel også den 

første Trekant serien også godt opp. Den ene personen skulle være med i 

pornoinnspilling, liksom. Det så jeg gjorde noe med ungdommen som så det. De 

snakket mye om det etterpå. 

Dette er også en måte å bruke realitetsrepertoaret på, ved at serien viser innspilling av porno 

og at det er skuespill. Læreren som viste serien kunne fortelle at hen i etterkant av å ha sett 

den selv fikk et nytt inntrykk av endringene i kulturen og tilgangen alle, da også elevene, har 

til porno. 
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De tre lærertypene mener at det viktig å snakke om pornografi med elever i forbindelse med å 

realitetssjekke de – det er ikke som på film. Slik jeg forstår det bekymrer lærerne seg for at 

pornografien kan ha en forurensende effekt på elevene. Lærerne er redde porno kan skape 

dårlige holdninger og forventinger hos elevene i forhold til sex og utseende, både hos seg selv 

og andre. Derfor bruker lærerne realitetsrepertoaret, for å forhindre dette. Dette kan ses i 

forhold til Douglas (2002) begrep om forurensende handlinger. Kort sagt innebærer begrepet 

en reaksjon som fordømmer enhver idé eller objekt som kan motsette seg eller utfordre det 

etablerte klassifikasjonssystemet (Douglas 2002: 45). Dette innebærer i denne sammenheng at 

det er et system av kategorier som forteller oss hva som er virkelig i forhold til sex, 

forventninger og utseende. Pornografi forstyrrer det etablerte systemet fordi det ikke 

representerer virkeligheten, og kan potensielt «forstyrre» elevers holdninger til seksualitet. 

Derfor må læreren bruke et realitetsrepertoar når hen snakker med elevene om pornografi, 

som muligens kan redusere pornografiens forurensende påvirkning.  

7.1.2 Avhengighetsaspektet 

Den moralske lærer, S1: […] det er litt som med sukker og med dop og sånn, at det 

trigger et lystsenter, at det kan være farlig å bli for opptatt av. 

Realitetsrepertoarets andre dimensjon er avhengighetsaspektet. Det innebærer at lærerne 

bruker repertoaret for å realitetsorientere elevene i forhold til pornografi og avhengighet. Det 

er kun den moralske læreren som bruker realitetsrepertoaret på denne måten. Swidler (2001) 

mener at kultur er med på å forme hvordan vi ser og oppfatter verden på forskjellige måter. 

Ulik grad av fokus på voldtekt og avhengighet blant de forskjellige lærertypene illustrerer 

dette. Dette taler for at selv om man grovt sett befinner seg innenfor samme kultur, fokuserer 

lærerne like vel på forskjellige områder når det kommer til pornografi i undervisning. Dette 

resulterer i at lærerne vinkler undervisning forskjellig når man snakker om pornografi, for 

eksempel ved å fokusere på avhengighetsaspektet ved pornografi og hva det eventuelt kan 

føre til.  

Den moralske lærer, S2: […] å bli for avhengig, det gå ut over et kjæresteforhold. Og 

hva skjer i hjernen vår? For eksempel at du nå har en mobiltelefon fra du er sju år 

gammel. Jeg har hvert fall fått inntrykk av, det var noen som hintet indirekte om at de 

har sett porno fra de var ganske, ganske unge. Hva gjør egentlig det med så unge 
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hjerner å se porno i en så tidlig alder? Hadde egentlig bare lyst å reflektere og 

diskutere litte granne rundt dette.  

Her brukes realitetsrepertoaret som grunnlag for spørsmål som elvene kan reflektere rundt. 

Denne læreren har laget et opplegg for dette til undervisning om seksualitet, men har ikke 

gjennomført det ennå. Ved å bruke realitetsrepertoaret på denne måten kan elevene få 

anledning til å reflektere rundt forskjellige aspekter ved pornografi, samtidig som læreren får 

innsikt i elevenes tanker. Samme lærer forteller også om hvordan hen har snakket om 

pornografi i undervisning, ved en anledning: 

Det kommer bare litt opp, men jeg fikk ikke tatt det som en egen del, men jeg hadde 

en klasse for fire år siden, og da viste jeg historien til en sånn fyr som gikk ut og 

fortalte at han var blitt så avhengig av porno at han klarte ikke ha et vanlig forhold til 

dama si lenger, og fant ut at han måtte ta noen tiltak for å endre dette. Så fortalte han 

hva han gjorde og sånn, og hvordan dette hadde påvirket han. Da ble de veldig 

overrasket. De ble satt ut av historien. Hva som skjer i hjernen, men utenom det har 

jeg ikke fått gått ordentlig inn på det, så det er vel kanskje noe jeg har lyst å ha et 

større opplegg på etter hvert. 

Dette kan ses i lys av den generelle problemorienteringen lærerne har i undervisning om 

seksualitet. Flere av lærerne forbinder porno med alvorlige temaer som avhengighet, voldtekt 

og overgrep. Det som anses som urent og skittent, slik pornografi fremstilles av lærerne, må 

ikke inkluderes hvis det etablert mønsteret skal opprettholdes (Douglas 2002: 50). Gjennom 

avhengighetsaspektet ved realitetsrepertoaret opprettholdes pornografi som noe man skal 

passe seg for. Det som anses som forurensende i forhold til det seksuelle kan knyttes til 

kroppen, og kroppen kan forstås som et symbol for samfunnet (Douglas 2002). Pornografi har 

svært liten, om ingen, aksept i det norske samfunnet, og dette kan elevene for eksempel lære 

ved at lærere belyser pornografiens avhengighetsaspekt. Folk bruker gjerne kultur for å 

forsvare sitt syn på verden heller enn å lete etter nye kulturelle muligheter for å tolke deres 

erfaringer (Swidler 2001: 56). Dette innebærer at realitetsrepertoaret preges av lærerens 

oppfattelse av verden, som også innebærer lærerens syn på pornografi, og kan resultere i at 

noen vektlegger voldtekt i undervisningen:  

Den moralske lærer, S2: Hatt veldig, veldig masse om voldtekt og da har jeg brukt 

videoene på Amnesty for eksempel. Vet ikke om du kjenner til den tekopp-videoen der 
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de sammenlikner en tekopp med en voldtekt. Hvis du går inn på Amnesty så ligger det 

noen videoer der som de har laget til det i forhold til russetid og sånn. Det har jeg vist. 

Også bruker jeg en del statistikk, viser tallene. […] Så har jeg delt opp i tre hvor det 

har vært om seksuell trakassering og voldtekt, trukket også inn pornografien der som 

en mulig til årsak til at ting kan skje. Vi har også sett på dokumentarer, «Min 

voldtektshistorie» som ligger ute på NRK, som er ganske sterk, hvor de har reflektert 

masse ut i fra det […].  

Utsagn som dette bygger opp under Douglas påstand om at våre forestillinger om hva som er 

skittent også er et uttrykk for symbolske klassifikasjonssystemer, og ikke vitenskapelig 

kunnskap om pornografi. En konsekvens vil være feilinformasjon, som baserer seg på hva 

lærerens oppfatning er, fremfor hva forskning kan vise til. Som nevnt tidligere (se 2.2.3) er 

det ikke bevist at pornografi fører til voldtekt. De færreste lærerne har noen pekepinn på 

hvordan å snakke om dette med elever fra tidligere utdannelse, ledelse eller kurs. Som 

konsekvens av disse forholdene kan lærere vise til feilaktig statistikk. 

Den moralske lærerens utsagn peker på pornografi som noe truende og skittent, ved at det for 

eksempel kan gjøre deg avhengig av det. Dette kan eventuelt lede til dårlige handlinger, 

hvilket er moralsk galt. Forståelser av skitt henger sammen med moral, mener Douglas 

(2002), men det kan samtidig føre til forenkling av spørsmål og forklaringer. Hvis pornografi 

avskrives som avhengighetsskapende og potensielt skadelig, er ikke dette nødvendigvis det 

mest fruktbare utgangspunktet for å reflektere rundt pornografi med elever i en 

undervisningssituasjon. På denne måten tar lærere heller ikke høyde for at ungdommer flest 

har et reflektert forhold til pornografi, slik det fremkommer av forskning (se 2.2.3). 

7.2 Normalitetsrepertoaret 

Den moderne lærere, N2: […] porno brukes jo. Det er jo en ting som brukes. Så å 

normalisere det også, men å snakke litt hva det handler om […]. 

Samtidig som de fleste lærerne har et problemorientert forhold til pornografi, mener de også 

at det er viktig at elevene er klar over at det er noe mange ser på. Normalitetsrepertoaret 

brukes av lærerne for å forklare elevene at det er vanlig å se på pornografi og for å redusere 

eventuell skamfølelse hos elevene. På denne måten kan dette repertoaret potensielt ha som 

funksjon at det åpner opp for at elever tør å stille læreren spørsmål om pornografi, hvis det er 
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noe de lurer på. Det er hovedsakelig den moralske og den liberale læreren som bruker dette 

repertoaret.  

Den moralske lærer, S2: Nummer en er kanskje å avdramatisere det litt, og si at det er 

det ganske mange som gjør. For jeg tror som du sier at de føler skam, men kanskje det 

viktigste vi kan gjøre som trygge voksne personer, som det så pent heter, er å vise dem 

hva virkeligheten er da, at dette er skuespill, at dette ikke har noe med hva du og en 

annen litt kleint kommer til å gjøre en ettermiddag om to og et halvt år […]. 

Samtidig som den moralske læreren mener at pornografi blant annet kan føre til avhengighet, 

mener hen også at det er vanlig å bruke porno, og det burde elevene få vite. Swidler (2001: 

73) kaller dette for å bytte kulturell ramme. Lærerne bruker ikke kultur på lik måte hele tiden, 

men skifter ofte kulturell ramme. Ved bytte av kulturell ramme tillates personen å mene 

forskjellige ting og slik kan man også bytte på hva som løftes frem i en samtale. Det ville vært 

nesten umulig å forholde seg til all kulturen man har tilgjengelig på en gang. 

Porno brukes. Dette er en formening alle lærerne har. De sier at de fleste elevene de har hatt 

på ungdomsskolen ser eller har sett porno. Flere kommenter at de tror porno fungerer som en 

slags informasjonskanal eller læringsarena for unge når det kommer til sex i praksis, men at 

man som lærer ikke nødvendigvis kan konkurrere med skjermens nakne kropper: 

Den liberale lærer, N3: […] det er lett tilgjengelig og gratis, gir informasjon, og 

oppleves som mindre kleint enn å sitte stille i seksti minutter å høre på voksne 

mennesker snakke om ting du ikke er interessert i. Jeg kan på en måte ikke konkurrere 

mot nakne kropper og sånne ting når det sitter masse hormonelle kids der. 

Læreren påpeker at temaer presentert i undervisning av en lærere er mindre interessant for 

elevene sammenliknet med pornografi. Dermed tar læreren høyde for pornografi kan være en 

mer interessant «informasjonskanal» om sex enn undervisning om seksualitet. Dette står i 

kontrast til realitetsrepertoaret, som brukes for å uttrykke at pornografi ikke er et sted å hente 

informasjon fra fordi det ikke presenterer hvordan sex fungerer i virkeligheten. Flere av 

lærerne veksler altså mellom to motstridende repertoarer. Når flere repertoarer brukes om 

hverandre kan dette fremstå som selvmotsigende, men det burde heller forstås som en måte 

lærerne navigerer seg på i forhold til pornografiens plass i undervisningen (Swidler 2001: 31). 

Dette henger sammen med at lærerne forsøker å få til flere ting på én gang. De ønsker både å 
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realitetsorientere elevene i forhold til pornografi, samtidig som at de ikke ønsker at elevene 

skal føle skam om eget pornografibruk. Derfor forsøker de også å uttrykke at bruk av 

pornografi er normalt.  

Den liberale lærer bruker også normalitetsrepertoaret for å åpne opp for dialog med elevene: 

Den liberale lærer, N3: Og man kan fort bli veldig dømmende tror jeg, at hvis man 

begynner å gå inn på porno og hva folk liker å se på eller noe sånn kan man få en del 

spørsmål om hva hvis man vil se på det eller, både dyr og trær. Da er vi over i 

barnepornografi og sånn også. På en måte er det ingen grenser, da. Veldig mye av det 

er skikkelig, skikkelig galt. Så det er jo en utfordring at man fort kan komme dit at det 

blir veldig galt. Og da er man tilbake på skam igjen, og så vil man gjøre det i skjul 

istedenfor å snakke om det. 

Selv om det kan være utfordrende å snakke om pornografi, mener den liberale læreren at det 

er viktig å skape rom for å snakke om det. Her brukes normalitetsrepertoaret til hjelp for å 

skape en ramme der det er mulig å snakke om at elevene ikke er alene om å se på porno. Som 

sitatet over viser er en grunn til dette at det kan sette en stopper for dialog mellom lærer og 

elever. På en annen side burde det være greit for en lærer å være tydelig om hva som er galt 

og ikke lov, for eksempel når det kommer til barnepornografi. I undervisning burde det være 

rom for å si hva som er rett og galt, men dette virker å være komplisert i forhold til porno, 

særlig fordi lærerne ikke vil at elevene skal føle skam. Normalitetsrepertoaret kan også forstås 

som en måte lærerne møter elevene på ved å avdramatisere det litt, nettopp fordi porno er noe 

mange har vært borti. Dette vil muligens skape et bedre utgangspunkt for dialog enn hvis 

elevene føler skam.  

Slik jeg forstår det kan bruken av normaliseringsrepertoaret ses som et forsøk på å skape en 

plass for porno i undervisning. Dette gjelder for så vidt også for realitetsrepertoaret gjennom 

at man sammenlikner pornografi på film med virkeligheten. Repertoarene kan ses som en 

måte porno, som et uordens-element, kan bli del av skolens orden. Når noe ikke passer inn i et 

gitt system kan man enten passe på at det ikke blir en del av systemet, for å opprettholde dets 

orden, eller så kan man finne en måte å integrere det på. På denne måten kan det eventuelt bli 

en del av systemet (Douglas 2002). Jeg forstår det slik at lærerne jeg har snakket med mener 

at porno er noe man burde ta opp i forbindelse med undervisning om seksualitet, og de har 

prøvd ut dette gjennom realitets- og normalitetsrepertoaret. Samtidig er det er ikke så enkelt, 
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som lærerne selv uttrykker. Det kommer også frem gjennom ambivalensen i hvordan de 

forholder seg til porno og elevene. Denne ambivalensen kommer også til utrykk når lærerne 

skifter fra realitetsrepertoaret til normalitetsrepertoaret, og eventuelt tilbake igjen. 

Lærerne kan snakke med elevene om at pornografi er normalt å bruke, men de må også 

forholde seg til norsk lovgiving. Samtidig som lærerne vil at elevene skal vite at det er 

normalt å se på pornografi, må man forholde seg til den norske lovgivningen. 

Den moralske lærer, S1: Egentlig ikke. Det jeg synes er ubehagelig er når de på en 

måte legger skyld. Vi har gjort noen øvelser tidligere der det er et overgrep som blir 

beskrevet, også skal du stoppe opp og si hva du synes underveis. Jeg synes det er svært 

ubehagelig når man legger skylden på den ene parten, jammen hun flørta. Det har jeg 

også innimellom opplevd, særlig gutter, som prøver å sabotere opplegget, at de ikke 

vil være med. Det er også litt ubehagelig, men det handler mer om sånn klasseledelse 

da. Men det jeg har opplevd som er ubehagelig er å komme inn i klasserom der 

elevene har koblet pc eller mobil til prosjektor og vist porno. Da ble det månelys. Da 

var det innkalling av foreldre, og da var det sint.  

Intervjuer: hva mer gjør man da, eller hva sier man til elevene da? 

Den moralske lærer, S1: Nei, dette er det helt ulovlig å vise folk under den seksuelle 

lavalder. At du kan anmeldes for brudd på seksuallovgivningen i Norge. Dette er noe 

man ikke skal vise i det offentlige rom, og at pornografi har en feilaktig fremstilling av 

seksualitet. Også måtte vi ta det med elevene. Vi måtte få inn pornofilter, vi måtte 

gjøre en god del grep da, men det har bare skjedd meg en eller to ganger. 

Den moralske læreren er den eneste av lærertypene som har trukket frem norsk lovgivning i 

forhold til seksualitet. Jeg mener at dette er en del av normaliseringsrepertoaret fordi det sier 

noe om hva som anses som normalt på et samfunnsnivå. Å belyse lovgivning kan forklare 

holdninger til pornografi i Norge, og hvorfor det kan føles skamfullt for elever å se på det. 

Samtidig som det forstås som en del av normaliseringsrepertoaret, kan lovgivningen også 

belyse hvorfor det er utfordrende for lærere å snakke om i undervisning. 

Av sitatene kommer det også frem at elever også bruker pornografi i skolesammenheng. Her 

utfordres normalitetsrepertoaret fordi det ikke er lov å vise pornografi til mindreårige. Det 

utfordres også fordi læreren har kommunisert at pornografibruk er normalt, men når det 
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eksplisitt kommer opp i skolesammenheng fører det kraftige reaksjoner fra lærere og ledelse. 

Bruk av pornografi på skolen kan også forstås som et maktspråk fra elevenes side, hvor de 

utfordrer lærer og undervisning ved å plassere noe de vet «ikke hører hjemme», som 

pornografi, i et klasserom. Hvis elever har et reflektert og bevisst forhold til pornografi er det 

mest sannsynlig klar over at dette vil få reaksjoner fra læreren, og at det potensielt vil bryte 

opp i dagens undervisningsforløp. Dette illustrerer at pornografi er et utfordrende tema for 

lærere å forholde seg til.  

7.3 Diskusjon 

For majoriteten av informantene virker pornografi i skolen å være et spenningsfelt. Analysen 

viser at pornografi i undervisning om seksualitet er et ulendt terreng for lærerne å bevege seg 

i. Kanskje også ukomfortabelt. Gjennom analysen kommer det frem at pornografi er 

utfordrende å undervise om, og at lærerne bruker realitetsrepertoaret og 

normaliseringsrepertoaret. Bruk av repertoarene og vekslingen mellom disse kan forstås som 

en måte lærerne navigerer seg på i dette landskapet. Den letteste måten kultur som repertoar 

blir synlig på er når folk mobiliserer flere deler av sine repertoarer samtidig. Hvis et argument 

ikke holder, er det mange fler å velge mellom (Swidler 2001: 30). Å bytte frem og tilbake kan 

ved første øyekast fremstå som selvmotsigende og opportunistisk, men dette er hvordan man 

normalt sett forholder seg til livet. Det er vanskelig å kun finne én virkelighet i en forklaring, 

når folks liv består av mange elementer og lag. Vekslingen mellom realitetsrepertoaret og 

normaliseringsrepertoaret viser at lærerne vil lære elevene at virkeligheten ikke er som det 

presenteres i pornografiske fremstillinger. Samtidig ønsker de at elevene skal vite at bruk av 

pornografi er normalt, og ikke noe å skamme seg over. Vekslingen mellom repertoarene viser 

også at pornografi er utfordrende for lærerne å snakke om i undervisning. 

Willy Pedersen (2005) tilbyr en forklaring på hvorfor det kan være vanskelig å snakke om 

porno. I Nye seksualiteter skriver han «[…] i pornografien, som i seksualiteten, finner vi 

begjær. Der vi finner begjær, finner vi objekter. […] [her] finner vi også erotisering av makt, 

hierarkier og tvang. I politikken og sosiologien er dette et tegn på ufrihet, i våre fantasier, 

følelser og i vår seksualitet er det ikke nødvendigvis slik» (Pedersen 2005: 40). Dette virker 

også å gjelde for undervisningspraksis. Slik jeg forstår dette kan kroppens ses som en 

møteplass eller et utgangspunkt for det sosiale, fysiske og det mentale. Mellom linjene her er 

det ambivalens som lærerne forsøker å forholde seg til ved bruk av realitets- og 
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normalitetsrepertoaret. Repertoarene som er identifisert viser også til at de færreste lærerne tar 

høyde for at elevene har et reflektert forhold til pornografi. På en side ønsker lærerne å 

kommunisere at det er vanlig å se på porno, på en annen at det ikke er sånn det fungerer i 

virkeligheten. Mellom realitetsrepertoaret og normalitetsrepertoaret oppstår det et 

spenningsfelt hvor beskyttelse av ungdom mot pornografi, går på bekostning av ungdommens 

rett til deltakelse og selvbestemmelse. Forskning viser det motsatte, nemlig at ungdommer har 

et reflektert forhold til pornografi. Verken den moralske eller den relasjonelle lærer tar særlig 

høyde for dette. Dette kan føre mindre rom for dialog og refleksjon rundt tematikken, og 

heller føre til belæring eller unngåelse av å snakke om pornografi. Den liberale læreren 

forsøker derimot å åpne opp for dialog fordi den i større grad forstår det slik at elevene har et 

reflektert forhold til pornografi. Ved å utelukke at elever forholder seg bevisst til pornografi 

utelukker man også muligheten for at bruk av pornografi kan forstås som et maktspråk fra 

elevenes side, i skolesammenheng.  

At undervisning om seksualitet er et spenningsfelt kommer særlig frem når man snakker med 

lærerne om pornografi. Pornografi er som sagt et eksplisitt problemområde, og behandles av 

flere av lærerne nettopp som dette. Men skolens oppgave burde kanskje heller å være å 

nyansere kommersielle påvirkninger gjennom undervisning som er mer virkelighetsnær og fra 

ungdommers perspektiv. Ut fra hva lærerne forteller virker det som flesteparten har et 

inntrykk av at den seksualiserte kulturen vi lever i kan forstyrre, hemme og ha innflytelse på 

unges seksualitet og barns forutsetninger for seksuell utvikling og deltakelse på egne 

premisser. 
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 Undervisning om seksualitet er et 

spenningsfelt 

I denne oppgaven har jeg undersøkt ungdomsskolelæreres erfaringer med å undervise om 

seksualitet og pornografi. Det empiriske materialet er basert på intervjuer med ti lærere, 

henholdsvis fem samfunnsfagslærere og fem naturfagslærere. Problemsstillingene skissert 

innledningsvis i oppgaven har blitt besvart gjennom kvalitative intervjuer som metode, og 

analyse av det empiriske materialet. Analysen har et kultursosiologisk rammeverk, hvor 

Swidlers og Douglas teoretiske perspektiver anvendes for å forstå hvordan kultur påvirker 

læreres undervisningsstrategier i undervisning om seksualitet, og hvordan pornografi 

behandles i denne undervisningen. Swidler og Douglas komplementerer hverandre, hvor deres 

teoretiske perspektiver har gjort det mulig å både analysere lærernes undervisningsstrategier 

og de kulturelle repertoarene de bruker i undervisning, men også hvorfor visse temaer i denne 

undervisningen behandles på måten den gjør. Lærertypologien hjalp meg med å undersøke 

hvordan lærerne på forskjellige måter behandler pornografi i undervisning.  

Av analysekapitelene kommer det frem at undervisning om seksualitet er et spenningsfelt. I 

denne undervisningen møtes seksualitet, kropp, kultur og samfunn. Dette er temaer som både 

anses privat og offentlig anliggende. For lærere er det viktig å skille mellom å være personlig 

og privat. Dette utfordres i undervisning om seksualitet fordi det omhandler temaer som både 

oppleves som private og offentlige. Dette er særlig utfordrende fordi de færreste lærere har 

lært om seksualitet i sin utdannelse, og har dermed lite faglig grunnlag for å snakke om det. 

Dette kan føre til at skillet mellom det personlige og private oppleves som uklart. Her oppstår 

det et spenningsfelt av flere grunner. Disse vil jeg presentere gjennom to hovedfunn i studien. 

Disse flyter noe over i hverandre fordi de henger sammen.  

Ikke samsvar mellom kompetanse og kompetansemål 

Analysen viser at det ikke er samsvar mellom læreres kompetanse og kompetansemålene. 

Mangel på kompetanse fører til at undervisning om seksualitet i stor grad baserer seg på den 

enkelte læreres tanker, erfaringer og meninger, fremfor faglitteratur. Kombinert med læreres 

metodefrihet innebærer at du kan få en lærer som mener voldtekt og overgrep er det viktigste 

å snakke om i forbindelse med seksualitet. Dette kan føre til overskygging av andre temaer. 
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Av analysen fremkommer det at mangel på faglig kompetanse fører til en generell 

problemorientering i tolkning av kompetansemålene om seksualitet. En av grunnene til dette 

virker å være at seksualitet nesten er ikke-eksisterende i lærernes utdannelse. Dette ser ut til å 

gjelde for de fleste lærerne, enten man har undervist i under eller over ti år. Flere av lærerne 

uttrykker at det kan være utfordrende å undervise om seksualitet. Slik jeg forstå det henger 

dette sammen med mangel på faglig kompetanse og uklarheter i forhold til hva undervisning 

om seksualitet skal innebære. Dette henger blant annet sammen med at kompetansemålene 

om seksualitet i samfunnsfag og naturfag likner. Derfor kan undervisningen ende opp med å 

inneholde mye av det samme, som er til lite kunnskapsutbytte for elevene.  

Utfra intervjuene og analysen mener jeg at et tydeligere skille mellom hva som skal være 

innhold i forhold til seksualitet i de to fagene hadde gagnet både lærere og elever. Det er ikke 

nødvendigvis slik at man skal snakke om pornografi i både samfunns- og naturfag. På 

bakgrunn av tidligere forskning på pornografi, kompetansemål og min egen analyse mener jeg 

pornografi best egner seg i samfunnsfag fordi det er et sosialt, kulturelt og historisk 

anliggende. At noen tematikker deles opp etter fag vil gjøre undervisning om seksualitet 

mindre repetitiv, og potensielt gi elevene en større bredde i kunnskap om seksualitet.  

Undervisning om seksualitet er personavhengig 

Analysekapitlene i denne oppgaven viser at det tilfeldig om du får en lærer som prioriterer 

undervisning om seksualitet, og hva denne prioriteringen innebærer. For eksempel kan en 

lærer være veldig opptatt av voldtekt og overgrep, og derfor i stor grad orientere sin 

undervisning om seksualitet rundt det. Andre vil være mer åpne for å snakke om forskjellige 

seksualiteter og positive sider ved sex og seksualitet, mens noen ikke vil ta opp seksualitet i 

det hele tatt. Tilfeldighetene om man får en «god» lærer i undervisning om seksualitet baserer 

seg på at du møter en «ildsjel», men ildsjeler skaper ikke nødvendigvis forandringer. 

Konsekvensen er heller at andre lærere lener seg på at nettopp den læreren tar seg av 

undervisning om seksualitet. Jeg mener at det er et sentralt poeng at undervisning om 

seksualitet nødvendigvis ikke bare burde være opp til den enkelte lærer, men være del av 

skolesystemet i større grad. Det viser også til kritikken rundt tanken om «ildsjeler», nemlig at 

systemet, eller skolen, ikke kan basere seg på ildsjeler (Bromseth og Wildow 2007: 26). 

Samtidig står det i kompetansemål at man skal snakke om seksualitet på forskjellige måter, og 

da at det ikke nødvendigvis trengs å fremmes av skolene, men komme tydeligere frem i 
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lærernes utdannelse. Ideelt sett burde det løftes frem både i læreres utdannelsen og av skolen 

man jobber ved. 

Det er også personavhengig i hvor stor grad læreren tar høyde for at elevene er reflekterte i 

forhold til tema. Mange lærere har en oppfatning av at elever på ungdomsskolen er for unge 

til å undervises om forskjellige temaer innen seksualitet, for eksempel pornografi. Flere av 

lærerne har problemer med seksualitet og pornografi i forbindelse med at det anses som del av 

«voksenlivet», som hemmer at unge kan evne og ta styring og sette grenser for egen kropp og 

seksualitet. Dette viser at det er et spenningsfelt blant annet ved realitetsrepertoaret og 

normalitetsrepertoaret kommer i konflikt hos lærerne, fordi de både vil at elevene skal forstå 

at pornografi ikke er ekte, men de vil også at de skal vite at det er normalt slik at de ikke skal 

føle på skam for å ha sett eller se på det. Selv om flere av lærerne uttrykker at de vet at 

elevene har seksuelle opplevelser, enten på film eller i virkeligheten, fremstår det som at flere 

av lærerne ønsker å beskytte elevene fra voksenlivet. Dette illustrerer at undervisning om 

seksualitet for flere lærere oppleves som et konfliktfylt område. En slik innsikt er viktig for å 

forstå hvordan man kan endre på undervisning om seksualitet slik at den kan fungere bedre. 

Skal man endre på undervisningen må det også være noe som fungerer for læreren i praksis. 

Teoriens fordeler og ulemper  

Teoriene har gjort det mulig for meg å få innsikt i læreres erfaringer med å undervise om 

seksualitet. Swidlers begreper om undervisingsstrategier og kulturelle repertoarer har gjort det 

mulig å undersøke hvilke handlingsstrategier lærerne bruker i undervisning om seksualitet, og 

hvilke kulturelle repertoarer lærerne bruker når de snakker om pornografi i denne 

undervisningen. På denne måten har jeg fått innsikt i hvordan lærere bruker kultur, men også 

hvordan den påvirker deres undervisning om seksualitet. Douglas teoretiske perspektiver har 

gitt innsikt i hvorfor temaer som er vanskelige å snakke om, som pornografi, behandles på 

måten den gjør av lærerne. Teoriene komplementerer hverandre fordi de både gir mulighet til 

å se på folks handlinger, men også hvorfor de handler som de gjør. Jeg mener at bruk av disse 

teoriene løftet empirien frem på en innsiktsfull måte, men under og i etterkant av 

analysearbeidet reflekterte jeg også over noen teoretiske tilkortkommenheter, overfor Swidler 

og oppgaven. 

Swidler tar ikke høyde for kroppslige mekanismer – f.eks. pubertet – det er masse som skjer i 

kroppen til ungdommer. Dette kunne vært relevant i sammenheng med denne studien. Den får 
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heller ikke nødvendigvis frem den kollektive følelsen av flauhet som elevene kan føle på i en 

slik situasjon. Den åpner heller ikke for ting og artefakter, som teknologi, og hvordan den 

påvirker handlingsstrategier og kulturelle repertoarer. Det er i så fall opp til forskeren å 

fokusere på dette. Jeg mener derfor at Swidler kan kritiseres for å være for aktørorientert. 

Men ved å supplere hennes teori med Douglas mer abstrakte perspektiver kunne fokus både 

rettes mot aktørene, men også mot et større samfunnsnivå.  

Swidler kunne på sin side kritisert meg for å ikke ha nok fokus på kontekst. Dette er også noe 

hun kritiserer seg selv for at hun ikke ha med i tilstrekkelig grad, i Talk of Love. Jeg kunne for 

eksempel hatt et større fokus på kontekst ved å ha studert hver enkelt skole, hvor lærerne 

jobber, nærmere, men det ville gått på bekostning av antall lærere som ble intervjuet. Min 

løsning på fokus på kontekst i denne oppgaven var å gi omfattende bakgrunnsinformasjon, 

både når det kom til undervisning om seksualitet, og om pornografi.  

Avslutning og veien videre 

Det er skrevet minimalt om undervisning om seksualitet og pornografi i sosiologisk 

sammenheng i Norge. Med kultursosiologiske perspektiver har jeg bidratt med innsikt i 

hvordan lærere forholder seg til og opplever undervisning om seksualitet, og hvordan 

pornografi behandles i denne undervisningen. Dette bidrar med å vise hva som påvirker denne 

undervisningen og hva lærerne opplever som utfordrende. Jeg mener at dette burde tas i 

betraktning hvis temaene skal implementeres i læreres utdannelse. Plummer (2003: 77) 

skriver at fremveksten av internett har skapt en arena hvor man kan oppsøke hva enn du 

ønsker av informasjon, om det er noe du vil se på eller noe du vil diskutere. Dette, og 

teknologi mer generelt, har ført med seg nye problemstillinger, også når det gjelder unges 

seksuelle praksiser. Dette kommer til utrykk i undervisning om seksualitet, hvor kropp, kultur 

og samfunn møtes. Dette burde forskes videre på.  

Videre forskning burde undersøke hvordan man kan få seksualitet inn i læreres utdanning, 

som igjen kan redusere usikkerhet hos lærere. Dette kan potensielt gagne både elever og 

lærere. Det kunne også vært nyttig å undersøke hvordan seksualitet kan integreres bedre i 

skolesystemet generelt, slik at det ikke avhenger av ildsjeler. Her burde man ta høyde for 

hvilke faktorer som påvirker lærer og undervisning om seksualitet, som forskjellige typer 

ledelse og foreldre, slik det fremkommer av denne studien. Forskning burde se på hvordan 

man kan utvikle et tydeligere skille mellom hva som skal dekkes vedrørende seksualitet i de 
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ulike fagene. Denne studien peker også på at det burde utvikles pedagogiske verktøy for å 

snakke om pornografi i undervisning om seksualitet. 
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Vedlegg 

Vedlegg I: Informasjonsskriv og samtykke 

Vil du delta i forskningsprosjektet 

«Skal vi snakke om porno i skolen – i så fall hvordan?» 

 

Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt hvor formålet er å undersøke 

pornografiens plass i undervisning i samfunnsfag og naturfag. I dette skrivet gir vi deg 

informasjon om målene for prosjektet og hva deltakelse vil innebære for deg. 

 

Formål 

Jeg masterstudent ved Universitetet i Oslo, hvor jeg holder på med en masteroppgave 

i sosiologi som skal være ferdig før sommeren 2019. Den handler om undervisning 

om seksualitet i ungdomsskolen. Den har et fokus på hvordan lærere snakker om 

pornografi med elever som en del av undervisning. Dette er henholdsvis samfunnsfag 

og naturfag. Spørsmål jeg ønsker å undersøke er blant annet: Skal lærere snakke 

porno som del av undervisning i nevnte fag, og i så fall hvordan? Hvilke 

kompetansemål mener lærere åpner for å snakke om porno, og hvorfor? 

Formålet med oppgaven er å få bedre innsyn i dette gjennom læreres erfaringer og 

refleksjoner vedrørende tema. Dette vil jeg gjøre ved å snakke med lærere i 

samfunns- og naturfag. 

 

Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet? 

Universitetet i Oslo er ansvarlig for prosjektet. 

 

Hvorfor får du spørsmål om å delta? 
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Jeg ønsker å snakke med lærere i samfunnsfag eller naturfag, og derfor blir du 

kontaktet i sammenheng med min masteroppgave.  

 

Hva innebærer deltakelse i studien? 

Hvis du ønsker å delta i prosjektet innebærer det et intervju på ca. 45 minutter. 

Spørsmålene som blir stilt vil handle om lærerens forhold til og erfaringer med 

undervisning om seksualitet, med et fokus på pornografi. Spørsmålene vil også være 

rettet mot kompetansemål i henhold til dette. Intervjuene vil bli tatt opp med 

lydopptaker. Vi avtaler sammen tid og sted for intervju.  

 

Frivillig deltakelse 

Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke 

samtykke tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle opplysninger om deg vil da bli 

anonymisert. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta 

eller senere velger å trekke deg.  

 

Ditt personvern – hvordan oppbevares og brukes dine 

personopplysninger? 

Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. 

Vi behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. 

Universitetet i Oslo er den behandlingsansvarlige institusjonen. Her vil jeg og min 

hovedveileder, Anne Lise Ellingsæter, ha tilgang til informasjon du gir i intervjuet.  

For å sikre at uvedkommende har tilgang til ditt navn og kontaktopplysninger vil jeg 

erstatte dette med en kode som lagres på egen navneliste adskilt fra øvrige data. 

Datamaterialet vil lagres på en innelåst og kryptert server som kun jeg har tilgang til.  

Min biveileder, Åse Røthing, vil også ha tilgang til informasjon i hennes veiledning av 

min masteroppgave.  
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Opplysninger behandles konfidensielt. Ingen enkeltpersoner vil kunne bli gjenkjent i 

den ferdige oppgaven. 

 

Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet? 

Prosjektet skal etter planen avsluttes innen 23. mai 2019.  Når oppgaven er ferdig vil 

alle personopplysninger og opptak anonymiseres og slettes.  

 

Dine rettigheter 

Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til: 

- innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, 

- å få rettet personopplysninger om deg, 

- få slettet personopplysninger om deg, 

- få utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet), og 

- å sende klage til personvernforbundet eller Datatilsynet om behandling av dine 

personopplysninger. 

 

Hva gir meg rett til å behandle personopplysninger om deg? 

Jeg behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke. 

På oppdrag fra universitetet i Oslo har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS 

vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med 

personvernregelverket.  

 

Hvor kan jeg finne ut mer? 

Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta 

kontakt med: 

- Universitetet i Oslo ved Ylva Mortensdatter Nordbø på mail: 

ylvanordbo@gmail.com eller telefon: 95086241. Du kan også kontakte min 

mailto:ylvanordbo@gmail.com
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hovedveileder Anne Lise Ellingsæter ved institutt for sosiologi og 

samfunnsgeografi på a.l.ellingsater@sosgeo.uio.no. 

- Vårt personvernombud: Universitetet i Oslo ved Maren Magnus Voll, 

personvernombud@uio.no 

- NSD – Norsk senter for forskningsdata AS, på epost 

personverntjenester@nsd.no eller telefon: 55 58 21 17. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Ylva Mortensdatter Nordbø 

 

__________________________________________________________ 

Samtykkeerklæring 

 

 

Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet Skal vi snakke om porno i 

skolen - i så fall hvordan?, og har fått anledning til å stille spørsmål. Jeg samtykker 

til: 

 

- å delta i intervju 

 

Jeg samtykker til at mine opplysninger behandles frem til prosjektet er avsluttet, ca. 

23. mai 2019. 

 

 

 

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 

 

 

 

mailto:a.l.ellingsater@sosgeo.uio.no
mailto:personverntjenester@nsd.no
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Vedlegg II: Intervjuguide 

Bakgrunnsspørsmål 

- Når er du født? 

- Hvor lenge har du jobbet som lærer? 

- Hvilket/hvilke fag underviser du i? 

- Hva slags lærerutdanning har du? 

- Trives/trivdes du i jobben? 

- Husker du noe om undervisning om seksualitet fra da du gikk i grunnskole? 

o Hvis ja: fortell om det? 

- Lærte du om undervisning om seksualitet i din utdanning? 

o Hvis ja: hva lærte du? 

o Har du vært på kurs eller liknende om dette i senere tid? 

- Ble tema pornografi tatt opp under din utdanning eller på kurs? 

o Hvis ja: kan du fortelle om det? 

 

Undervisning om seksualitet og organisering ved skolen 

- Hvordan organiseres undervisning om seksualitet ved skolen? 

o Kollektivt/tverrfaglig mellom lærere eller opp til den enkelte lærer? 

o Innspill fra ledelsen?  

o Har det vært kurs eller former for informasjon om undervisning om 

seksualitet organisert i samspill med skolen? (Påfyll på info?) 

- Er undervisning om seksualitet avgrenset eller spredt gjennom skoleåret? 

- Har undervisning om seksualitet endret seg årene du har undervist? 

o Hvis ja: kan du fortelle om det? 

o Hvis nei: hvorfor har det ikke endret seg? Burde det ha endret seg? 
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Undervisning om seksualitet 

- Kan du fortelle litt om hvordan du underviser om seksualitet i ditt fag? 

o Overordnet – synes du det er greit å undervise om? 

- Hva er det viktigste å snakke om? 

o Eksempler? 

- Hva er vanskeligst/utfordrende å snakke om? 

o Eksempler?  

o Noe du synes er ubehagelig å snakke om? 

 Hvis ja: kan du fortelle om det? 

- Hvordan virker det som elever forholder seg til å snakke om seksualitet? 

- Tar elever opp temaer om seksualitet av seg selv? 

o Hvilke temaer? 

- Hva er viktig for elevene å snakke om? 

o Eksempler på hva elever spør om? 

 Kan du fortelle om noen ganger det ble en god diskusjoner? 

 Kan du fortelle om noe som var vanskelig/utfordrende for deg å 

svare på? 

- Er det forskjell på hva elevene ønsker å ta opp (eller ikke) med tanke på f.eks. 

kjønn eller religion? 

- Hvordan snakker du med elevene?  

- Hvordan forholder du deg til kompetansemål i forbindelse med undervisning 

om seksualitet?  

o Synes du de åpner for å snakke om seksualitet på forskjellige måter? 

o Bra? 
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o Vanskelig? 

o Tar kompetansemål hensyn til forskjeller mellom f.eks. gutter og jenter? 

- Føler du et ansvar for å ta opp temaer om seksualitet? 

- Føler du at det er opp til deg, den enkelte lærer, å organisere undervisning om 

seksualitet? 

o Ja/nei: kan du fortelle litt om det? 

- Undersøker du temaer for å kunne snakke om dette i undervisning? 

- Hvis du hadde litt friere tøyler, hvordan ville du organisert undervisning om 

seksualitet da? 

 

Mulige spørsmål 

- Føler du at du har nok kompetanse når du underviser om dette? 

o Hva slags kompetanse savner du eventuelt? 

- Tenker du på hvordan du formulerer deg i disse situasjonene vi har snakket 

om? 

- Hvorfor er det viktig å undervise om seksualitet på et generelt nivå? 

- Hva legger du i begrepet seksualitet i sammenheng med undervisning? 

 

Undervisning om seksualitet: pornografi 

- Har du tatt opp tema rundt pornografi i undervisning? 

o Hvis ja: kan du fortelle litt om det? (Eksempler) 

o Hvis nei: hvorfor ikke? 

- Er det viktig å snakke om pornografi med elever? 

o Hvis ja: hvorfor? 
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 Hva er det viktig å snakke om i forbindelse med pornografi med 

elever? (Eksempler?) 

o Hvis nei: hvorfor ikke? 

- Hva er vanskelig/utfordrende å snakke med elever om pornografi i 

undervisning? 

o Eksempler? 

- Har du noen gode erfaringer med å snakke om pornografi i undervisning? 

o Hvis ja: kan du fortelle om det? 

o Hvis nei: hvorfor ikke tror du? 

- Har du noen dårlige erfaringer med å ta opp pornografi i slike situasjoner? 

o Hvis ja: kan du fortelle om det? 

o Hvis nei: hvorfor ikke tror du? 

- Hvordan opplever du at elevene synes det er å snakke om pornografi i 

undervisning? 

- Hender det at elever tar opp pornografi? 

o Hvis ja: hva spør de om? 

 Hva gjør du i den situasjonen? (Utfordrende eller ok?) 

o Hvis nei: hvorfor ikke tror du? 

- Er det forskjell på hva elevene ønsker å ta opp (eller ikke) med tanke på f.eks. 

kjønn eller religion? 

- Hvilke(t) kompetansemål mener du åpner opp for å snakke om pornografi? 

o På hvilke måter? 

o Bra? 

o Vanskelig? 

o Tar kompetansemål hensyn til forskjeller mellom f.eks. gutter og jenter? 
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- Hva tenker du at pornografi kan åpne for å snakke om i undervisning? 

- Er det noen ulemper med å snakke om pornografi i slike situasjoner? 

o Eventuelt hvilke? 

- Føler du at det er opp til den enkelte lærer å snakke om pornografi eller 

kommer det innspill fra ledelse? 

- Føler du et ansvar for å ta opp pornografi med elever i undervisningssituasjon? 

- Undersøker du noe på egenhånd angående pornografi for å kunne snakke om 

det med elever i undervisningssituasjon? 

 

- Er det noe du vil tilføye, eller som du gjerne skulle snakket om, som du ikke 

ble spurt? 

 

 

 


