
5. Seksuelle interesser –
Hyppighet
En 14 år gammel jente går i behandling etter 
seksuelle krenkelser mot et 6 år gammelt 
søskenbarn.
For 8 mnd siden oppdaget foreldrene at hun sendte 
mange lettkledde bilder av seg selv til flere i 
klassen. Rektor fortalte at jenta hadde sendt bilder 
og tekstmeldinger med seksuelt innhold nesten 
hver dag, og politiet bekreftet at dette hadde 
pågått i 2 mnd før det stoppet.
Utredningen viste at, selv om jenta ikke kommer 
med seksuelle kommentarer, leser hun 
pornografisk hentai og anime i noen minutter om 
gangen flere kvelder i uka, og foreldrene uttrykte 
bekymring for at datteren deres tilbringer for 
mange kvelder alene på rommet sitt.



6. Kunnskap om lover og normer 
for seksuelle relasjoner

En 13 år gammel gutt fikk nettopp en 
advarsel av politiet etter å ha videresendt 
nakenbilder av en i klassen.

Under utredningen av gutten, fortalte han at 
han tror seksualiserte bilder av barn 
antakelig bare er ulovlige dersom de viser en 
voksen som er seksuell med barnet.

Da han ble spurt om seksuell lavalder og 
andre juridiske  forhold knyttet til seksuell 
samhandling, fortalte han at en må være gift 
før en kan ha et seksuelt forhold.



7. Kunnskap om konsekvensene 
av seksuelle overgrep

En 15 år gammel jente ble henvist fra 
barnevernet til behandling etter meldinger om 
flere tilfeller av seksualisert atferd mot et 
førskolebarn ved et offentlig basseng.

Informasjon fra barnevernet inkluderer 
vitnebeskrivelser av de seksuelle krenkelsene 
som skjedde, men politiet har bestemt seg for å 
ikke opprette straffesak.

Under utredningen forteller jenta at hun vet at 
seksualisert atferd fra henne kan føre til mange 
personlige problemer. Hun forteller også at 
førskolebarn ikke vil bli påvirket av seksuelle 
krenkelser fordi de er for unge til å huske det.



8. Strategier for å forebygge 
grenseoverskridende seksuell 
atferd

En 15 år gammel gutt ble nylig dømt for 
grenseoverskridende seksuell atferd mot 
familiens kjæledyr i en to ukers periode da gutten 
var 13. Den grenseoverskridende seksuelle 
atferden ble nylig oppdaget da gutten gjorde et 
annet videoopptak og onkelen lånte guttens 
videoutstyr.

Gutten har ikke gått i behandling enda, og han 
forteller at han sier til folk at han er allergisk mot 
dyr så han aldri er i et hus hvor det er dyr.

Foreldrene bekrefter dette, og legger til at 
sønnen deres forteller dem når han trenger deres 
støtte, og at de har samarbeidet om å løse en 
rekke utfordringer.


