
Ordinær prøve - Eksamen PSY2103 Sexologi  

Våren 2017 
 

Skriftlig skoleeksamen, fredag 29. mars kl. 09:00 (3 timer).  

Sensur etter tre uker. 

Ingen hjelpemidler er tillatt under eksamen.  

 

BOKMÅL 

 

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

 

1. Å bli utsatt for seksuelle overgrep vil innebære negative konsekvenser for den utsatte, i én 

eller flere former (type skade), uavhengig av type overgrep og alder når utsatt. Imidlertid vil 

omfanget, varigheten og alvorlighetsgraden av senskader variere mellom ulike individ, 

avhengig av indre faktorer (knyttet til trekk ved den utsatte) og ytre faktorer (trekk ved 

overgrepet, overgrep-situasjonen og utøveren). Redegjør for kjente senskader av seksuelle 

overgrep og drøft hvilke faktorer som påvirker omfanget, varigheten og alvorlighetsgraden 

av disse. 

 

2. Når endres seksualvaner – og finnes det seksuelle revolusjoner?  

 

3. Om seksualiteten - som vi kjenner den – er en sosial konstruksjon, er da alt mulig? Motiver 

ditt svar og gjør rede for relevante resonnement! 

4. Hva kjennetegner seksualundervisning som er effektiv i forhold til seksualatferd? 
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Våren 2017 
 

Skriftleg skuleeksamen, fredag 29. mars kl. 09:00 (3 timer).  

Sensur etter tre veker. 

Ingen hjelpemidlar er tillatt under eksamen.  

 

NYNORSK 

 

Svar på tre – 3 – av følgjande fire – 4 – oppgåver:  

 

1. Å bli utsett for seksuelle overgrep vil innebere negative konsekvensar for den utsette, i éi 

eller fleire former (type skade), uavhengig av type overgrep og alder når utsett. Likevel vil 

omfanget, varigheita og alvorlegheitsgrada av seinskadar variere mellom ulike individ, 

avhengig av indre faktorar (knytt til trekk ved den utsette) og ytre faktorar (trekk ved 

overgrepet, overgrep-situasjonen og utøvaren). Gjer greie for kjente seinskadar av seksuelle 

overgrep og drøft kva faktorar som påverkar omfanget, varigheita og alvorlegheitsgrada av 

desse. 

 

2. Når blir seksualvanar endra – og finst det seksuelle revolusjonar?  

 

3. Om seksualiteten – som me kjenner den – er ein sosial konstruksjon, er då alt mogleg? 

Motiver svaret ditt og gjer greie for relevante resonnement! 

4. Kva kjenneteiknar seksualundervising som er effektiv i forhold til seksualåtferd? 

 


