
ÄR PORR VERKLIGHET?

UNGDOM 1: Utsätter. Ttycker 
att porr är bra då man får 
mycket inspiration ifrån det. 

PARTNER 1: Passiv. Kollar på 
porr ibland men funderar på 
att sluta 

PARTNER 2: Blir utsatt. 
Tycker att porr är overkligt 

SITUATIONSBESKRIVNING

2 vänner ska mötas upp, partner 1 berättar att 
hen haft en konflikt med partner 2. Ungdom 
1 skrattar och skojar med partner 1 om att 
hen velat ha strypsex. Partner 1 berättar att 
konflikten handlade om att hens  partner inte 
gillar att hen kollar på porr. 
Partner 2 möter upp vännerna och då tar 
ungdom 1 upp deras konflikt som partner 1 
berättat om. Partner 2 försöker lämna plat-
sen men blir hindrad av ungdom 1 som vill 
fortsätta skoja om porr tittandet. Situationen 
slutar med att ungdom 1 säger att hen bara 
skojat.

UNGDOM 1 - Hej!

PARNTER 1 - Tjena!

UNGDOM 1 - Hur är det?

PARTNER 1 -Nja, sådär.

UNGDOM 1 - Vaddå?

PARTNER 1 - Jo, (namn partner 2) och jag bråkade igår.

UNGDOM 1 - Haha va? Försökte du ha strypsex eller?

PARTNER 1 - Hen säger att jag måste sluta kolla på porr.
  (Partner 2 kommer)

PARTNER 2 - Hej (tystnad. Partner 2 blir obekväm och ungdom 1 
  skrattar) Vaddå?

PARTNER 1 - Va inget, hej älskling

UNGDOM 1 - Så du vill inte att (namn partner 1) ska kolla på  
  porr?
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PARNTER 2 - Va, jo det får hen väl om hen vill, men jag   
  tycker det är äckligt.

UNGDOM 1 - Men vaddå, man får ju massa inspiration av det.  
  Erkänn att du blir kåt av det.

PARTNER 2 - Nej, det blir jag inte. 

UNGDOM 1 - Men hallå vad pryd man kan vara då! Klart du  
  blir kåt av det. Erkänn att du vill bli dominerad  
  innerst inne.

PARNTER 2 - Men snälla sluta!

UNGDOM 1 - Du vill det! Jag visste det! Varför sexvägrar du?  
  Är han för liten?

PARTNER 1 - Men du är ju dum i huvudet! (skrattar) 

UNGDOM 1 - Men hon har ju en sån sjukt porrig look. Du vill  
  bli övertalad va?

PARTNER 2 - (Till partner 1.) Jag vill gå härifrån, kommer du?

PARTNER 1 - (Tyst, eller hinner inte svara)

UNGDOM 1 - Ah, du är en dominatrix? Du vill va bossen.

PARTNER 2 - (Försöker gå)

UNGDOM 1 - (Ställer sig i vägen) Du skulle passa bra i stilett- 
  stövlar. 

PARTNER 1 - (Tar partner 2 i handen så hen sätter sig ner.)

UNGDOM 1 - Äh jag skojade bara. Kom så går vi och spelar  
  pingis. 

PARTNER 2 - (Sitter kvar när de andra reser sig upp)

PARTNER 1 - Men kom då älskling. 

SITUATIONSSPECIFIKA DISKUSSIONSFRÅGOR

- Varför pratar vi om sex genom porr? Hur ska vi prata om sex? Vad är 
viktigt när det kommer till sex?

- Vad lär du dig av porr? Är porr verklighet eller bara en sexuell fan-
tasi? 

- Vad ger porr för syn på kvinnor? Hur är kvinnor i porrfilmer? 

- Vad ger porr för syn på män? Hur är män i porrfilmer? 
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