
Da Lars Løkke var sundhedsminister engang i 2004, var der en stor 

skandale om porno i den danske folkeskole. Til de ældste elever havde 

Sundhedsstyrelsen lavet undervisningsmateriale, der blandt andet omtalte 

sex med dyr. Og dét var alligevel for meget frisind, selv for en liberal politiker, 

så materialet blev trukket tilbage.

Spørgsmålet om unges brug af pornografi er ikke blevet mindre aktuelt 

her knap 20 år senere. I dag kan de unge – og alle os andre – på vores 

mobiltelefoner og tablets fremkalde billeder og videoer af alle former for 

seksuelle handlinger. Så godt som hver en fetich, man kan forestille sig.

Undersøgelser viser imidlertid, at unge har et ret ambivalent forhold til 

pornografi. På den ene side kan de eksplicitte fortællinger inspirere til at 

tænke nyt og validere egne lyster. På den anden side er porno igen blevet 

noget, mange tager lidt afstand fra.

Men måske har pornografien faktisk en rolle at spille i folkeskolens 

seksualundervisning, fortæller sociolog Sidsels Harder i marts måneds saftige 

Tænkepause. Den er for alle – og især dem, der ikke bliver let forargede.

 

”Stille piger, de ser porno alene”, synger Tobias Rahim – som 
selv lige har udgivet en bog med egne nøgenbilleder til danske 
kvinders store fryd. I dag er porno hverdag for de fleste – og al-
ligevel stadig præget af tabu, skam og grænseoverskridelse. Og 
pornoen udvikler sig hele tiden i takt med teknologien. Porno 
er noget, vi er sammen om at præge som samfund, noget der 
mærkes, og noget at snakke om.”

– Sidsel Harder

SIDSEL HARDER 

Sociolog fra Københavns Universitet, ph.d. og arbejder som international 

postdoc-stipendiat på Gent Universitet i Belgien. Som de fleste andre 

danskere, ser hun meget porno.
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