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Alle oppgavene dekkes av pensumboken, og flere kapitler kan ofte være med på å belyse 

problemstillingen. Alle momentene som drøftes i boken må imidlertid ikke nødvendigvis 

være med i en enkelt besvarelse. Det finnes også andre kilder, i og utenfor pensum som kan 

benyttes der det bidrar til å belyse oppgavens problemstillinger. Gode oppgaver hvor 

spørsmålene tolkes noe annerledes, bør kunne gis gode karakterer, forutsatt at det er rimelige 

tolkninger som kandidaten legger til grunn.  

 

Kandidatene skal besvare totalt 3 oppgaver på 3 timer.  

 

Det er studenter som tar PSY2103 som et enkelt emne. Det betyr at de ikke har forkunnskaper 

fra PSY1000 (generell psykologi med psykologiens historie), PSY1010 (metode) eller 

PSY1101 (Sosialpsykologi og personlighetspsykologi). Derfor kan man ikke forlange at de 

skal ha med stoff som går ut over det som er nevnt i sexologipensum.  

 

Hvis en av de tre oppgavene ikke er besvart skal besvarelsen strykes. Hvis en oppgave er 

besvart, men står til stryk, må det gjøres en helhetsvurdering på hvorvidt besvarelsen skal 

strykes eller ikke avhengig av hvor gode de andre to besvarelsene er. Hvis det mangler noe av 

den konkrete informasjonen som det spørres om i oppgaveteksten vil det selvfølgelig påvirke 

karakteren men behøver ikke bety at besvarelsen skal strykes. Har kandidatene kunnskaper 

som går ut over pensum skal det belønnes.  

 

Pensum  

Bo Lewin & Bente Træen (Red.) (2008). Sexology in Context. Oslo: Universitetsforlaget AS. 

 

 

Besvar tre– 3 – av følgende fire – 4 – oppgaver:  

 

1. Gjør rede for Internett som seksuell arena. Hvilke muligheter finnes? Hvem 

bruker Internett til seksuelle aktiviteter, og hvorfor? 

 

Menn og kvinner med ulik seksuell orientering bruker internett til seksuelle aktiviteter. 

Homofile menn bruker internett mest, og heteroseksuelle kvinner bruker det minst. 

Hyppige seksuelle aktiviteter på internett blant menn er å se erotikk/porno (bilder/film) og 

finne sexpartnere, mens kvinner flørter og leser, holder kontakten med eksisterende 

(sex)partner, søker opplysning/informasjon om sex, eller handler sexartikler.  Viktige 

motiver for å oppsøke sex på internett er å lære om sex, onani, nysgjerrighet og avkobling. 

Internetts popularitet og utbredelse er beskrevet i forhold til ”The Quin-A-Engine”, som 

lister følgende 5 viktige forhold: Anonymity (anonymitet), Accessibility (tilgjengelighet), 

Affordability (lave kostnader/rimelig), Acceptability (aksept), og Approximation 

(tilnærming). Modellen er en videreutvikling av ”The Triple A Engine” (Anonymity, 

Accessibility, Affordability).    

 



 

2. Seksuelle dysfunksjoner er et relativt utbredt problem blant både menn og 

kvinner. En slik dysfunksjon er nedsatt seksuell lyst. Drøft biologiske, 

psykologiske og kontekstuelle årsaker til nedsatt seksuell lyst hos menn og 

kvinner. 

Oppgaven bør nevne noe om utbredelse av seksuelle dysfunksjoner, og spesielt i 

forhold til lyst/interesse problemer/dysfunksjoner.  Videre er det fint om studentene 

forsøker å definere hva seksuell lyst dysfunksjon er (Def: fraværende/redusert 

opplevelse av seksuell interesse eller seksuell lyst, fravær av seksuelle følelser, tanker 

og fantasier, og manglende respons på ting som vanligvis fremkaller lyst, 

motivasjon/tiltak for å forsøke å bli seksuelt opphisset er liten eller fraværende). Det er 

en dysfunksjon når mangelen på interesse er større enn hva som kan forventes i 

forhold til hvor i livsløpet man befinner seg, og hvor mange år man har levd med den 

samme partneren). Årsaker til lystproblemer klassifiseres som Sosio-biologiske 

faktorer (som kjønn, alder, somatisk sykdom, hormonell forstyrrelse, bivirkninger av 

medisiner), Psykologiske faktorer (som selvbilde, selvoppfatning, 

intimitetsdysfunksjon, holdninger, seksuell historie, depresjon, angst) og Relasjonelle 

faktorer  (som interpersonlig kommunikasjon, tilfredshet med forholdet), og 

Kontekstuelle faktorer (som effekten av å “ta med jobben hjem” eller ha småbarn og 

lite søvn).  

 

3. Diskuter påstanden "Det finnes ingen naturlig seksualitet"! 

Oppgaven må ta utgangspunkt i å beskrive seksualiteten som sosial konstruksjon: 

seksualitetens uttrykksformer (for eksempel atferd, forestillinger og holdninger, 

normer, verdier, meninger) varierer mellom ulike kulturer og samfunn, og innad i 

ulike kulturer og samfunn (for eksempel etter kjønn, sosial klasse, etnisitet), og over 

tid. Seksualitetens uttrykksformer læres og internaliseres i sosial- og gruppespesifikke 

seksuelle sosialiseringsprosesser fra tidlig barndom av. Gjennom denne prosessen 

lærer vi oss hva som i kulturen anses som riktig/galt, godt/umoralsk, sant/usant, 

akseptabelt/uakseptabelt, etc. Det er dette som ligger til grunn å hevde at 

seksualitetens uttrykksformer er sosialt konstruerte. Uansett hvilken kultur/samfunn 

man lever i har folk en tendens til å oppfattes sin egen seksualitet som normal og 

naturlig (med mindre man vet den avviker) – som om det som er en sosial 

konstruksjon var biologisk nedlagt i oss. Dette er kjernen i denne oppgaven. Biologien 

er forutsetningen for seksuell utlevelse, men hvordan vi uttrykker vår seksualitet er 

sosialt og kulturelt bestemt.  Påstanden i oppgaven, "Det finnes ingen naturlig 

seksualitet"! , er derfor både sann og usann. 

 

  

4. Om seksualiteten er en sosial konstruksjon, er da alt mulig? Motiver ditt svar og 

gjør rede for relevante resonnement! 

Oppgaven må ta utgangspunkt i å beskrive seksualiteten som sosial konstruksjon: 

seksualitetens uttrykksformer (for eksempel atferd, forestillinger og holdninger, 

normer, verdier, meninger) varierer mellom ulike kulturer og samfunn, og innad i 

ulike kulturer og samfunn (for eksempel etter kjønn, sosial klasse, etnisitet), og over 

tid. Seksualitetens uttrykksformer læres og internaliseres i sosial- og gruppespesifikke 

seksuelle sosialiseringsprosesser fra tidlig barndom av. Gjennom denne prosessen 

lærer vi oss hva som i kulturen anses som riktig/galt, godt/umoralsk, sant/usant, 

akseptabelt/uakseptabelt, etc. Det er dette som ligger til grunn å hevde at 

seksualitetens uttrykksformer er sosialt konstruerte. Uansett hvilken kultur/samfunn 



man lever i har folk en tendens til å oppfattes sin egen seksualitet som normal og 

naturlig (med mindre man vet den avviker) – som om det som er en sosial 

konstruksjon var biologisk nedlagt i oss. Seksualiteten kontrolleres på en uformell 

måte, gjennom vår oppfatningen av hva som er normalt og unormalt, naturlig og 

unaturlig. Folk vil søke å oppføre seg i tråde med det som i kulturen/samfunnet 

oppfattes som normalt og naturlig. ”Alt” er i praksis ikke mulig, fordi seksualiteten er 

aldri ”fri” og alltid knyttet til det som i kulturen/samfunnet anses som akseptabelt og 

uakseptabelt å foreta seg seksuelt.  


