PORRFRI POLICY VÅR VERKSAMHET ÄR
EN PORRFRI ZON
Hos oss på (verksamhetens namn) ……………………… har vi en porrfri policy för
elever och personal. Vi arbetar med porrprevention genom en förebyggande
helhetslösning:
1. Här är det inte accepterat att aktivt spela upp pornografiskt material varken på
skolans skärmar eller andra skärmar, t.ex. en privat smartphone.
2. Vi begränsar tillgången till nätpornografi och förebygger exponering av misstag på
skolans tekniska verktyg och wi-fi-nätverk genom teknisk lösning så kallat porrfilter.
3. Vi genomför regelbunden åldersanpassad porrkritisk undervisning* och för
porrkritiska samtal med eleverna.
Så här implementerar vi vår porrfria policy:
Porrfilter är installerade på samtliga datorer, läsplattor och mobiltelefoner som tillhandahålls
av verksamheten.
Elever och personal informeras om policyn vid varje terminsstart.
Vårdnadshavare informeras om policyn vid varje terminsstart genom ett utskick. Här får
vårdnadshavare även information om hur de kan göra för att aktivera porrfilter i barnets
smartphone och hemmiljö och hur man kan prata åldersanpassat med barn om porr.
Policyn finns tillgänglig att läsa och ladda ner på verksamhetens hemsida och intranät.
Verksamheten har regelbundet åldersanpassad porrkritisk undervisning* och samtal med alla
elever.
Alla vuxna på skolan har fått kunskap om pornografins skadeverkningar bland barn.
Verksamheten ansvarar för att ta fram en handlingsplan med interna situationsanpassade
åtgärder och påföljder om policyn inte följs.
Vår verksamhet utgår från en värdegrund där vi tar avstånd från våld, rasism, sexism och
homofobi vilket ofta förekommer i nätporren. Vi står upp för allas lika värde i enlighet med
skollagen både på och utanför internet: “Var och en som verkar inom skolan skall främja
aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt skall
den som verkar inom skolan 1. främja jämställdhet mellan könen samt 2. aktivt motverka alla
former av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska beteenden.”
(SFS1997:1212).”

Därför har vi valt att införa porrfri policy enligt ovan i vår verksamhet för att skapa en porrfri
zon.
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VARFÖR HAR VERKSAMHETEN EN PORRFRI POLICY?
Det är vanligt att barn exponeras för nätporr redan i lågstadiet. Det sker ofta genom att ett
annat barn visar på skolans dator eller privat smartphone. Det är även vanligt att barn
självmant eller av misstag söker på termer som “xxx”. Det finns miljontals gratis porrfilmer
tillgängliga även för barn på internet, endast ett par klick bort. Barn exponeras även ofrivilligt
genom pop-up-annonser i spel, det fanns t.ex. porreklam i flera populära barnspel på Google
Play (telegraph.com.uk, 2018).
Skolpersonal runt om i landet berättar att det tyvärr även är vanligt att elever tvångsvisar porr
för andra elever. Per Svensson, kommunstyrelsens ordförande i Falkenberg, berättar att ett
tiotal allvarliga incidenter med tvångsvisningar på skolor har anmälts per år och att
mörkertalet är stort.
Forskning visade att 89.8% av alla scener i mainstreamporren innehöll fysisk aggression och
att förnedrande språk förekom i ca 46.1% av alla scener (Bridges m.fl, 2010). Det är även
vanligt att mainstreamporren är rasistisk, sexistisk och homofobisk. Det förekommer även
minderåriga i porrfilmerna på de stora sajterna som saknar både åldersverifiering och
samtyckesverifiering bland de som medverkar. Det finns alltså ingen vattentät skiljelinje
mellan så skallad ”barnporr” dokumenterade sexuella övergrepp på barn och ”vanlig nätporr
för vuxna”.
Här finns mer kunskap från yrkesverksamma inom barns hälsa om hur nätpornografi kan
påverka barn och forskning på området:
https://porrfribarndom.se/sa-paverkas-barn-av-porr/
https://ungarelationer.se/ettrsrapport
* Porrkritisk undervisning innebär information om risker med porrkonsumtion, bland annat
porrberoende, normalisering av sexuellt våld, sexism, rasism, homofobi, emotionell
avtrubbning och lägre tröskel både till att sälja och köpa sexuella tjänster. Porrkritisk
undervisning sker med fördel i samband med annan sex och samlevnadsundervisning eller i
arbete mot diskriminering och kränkningar. Se enkla experttips för vuxna om hur man kan
prata åldersanpassat med barn om pornografi på: https://porrfribarndom.se/porrsnacket/

