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Studentene skal gjennom en tre dagers skriftlig hjemmeeksamen vise at de har tilegnet seg 
kunnskapsmål og generell kompetanse som presisert i oversikten over emnet på UiO sine 
websider https://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSY2103/index.html 
Eksamen er en tre-dagers hjemmeoppgave der oppgaven typisk ber deg å beskrive og drøfte 
et sentralt tema innen sexologi. Hensikten er at du gjennom å besvare oppgaven skal få egen 
erfaring med å anvende teori og empiri. Studenten må på en reflektert og faglig god måte 
besvare alle punkter i oppgaveteksten, inkludert å bruke emnets teorier, modeller og/eller 
empiri tilpasset oppgaveteksten med tilhørende og tilstrekkelige referanser til 
forskningslitteratur som er relevant for emnet. Litteraturhenvisninger både i teksten og 
referanselisten skal følge standarden i American Psychological Association’s (APA) versjon 6. 
Besvarelsen må vise at studenten har evne til selvstendig faglig arbeid og reflektere at 
studenten har tilegnet seg og kan bruke pensum på en tilfredsstillende måte. 
 
Fire aspekter skal vektlegges ved vurderingen: 
- KUNNSKAPSMENGDE (teoretisk/empirisk) 
- INNSIKT (oversikt/forståelse) 
- FREMSTILLING (struktur/begrepsapparat) 
- BRUK (selvstendighet/originalitet) 
 
En ideell oppgave skal vise til et høyt kunnskapsnivå og en fremstillingsmåte som er 
overordnet. I en ideell oppgave skal sentrale begreper og teorier beskrives. Slike oppgave er 
kjennetegnet ved at eksempler, empiri og teori er meget bra beskrevet og satt i en 
overordnet sammenheng. I en ideell oppgave viser kandidaten en meget god drøftende stil 
gjennom besvarelsen, en overordnet forståelse og trekker temaene opp på et overordnet 
nivå.  
 
 
Til punkt 1:  
Kandidatene skal 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). Oppgaven bør 
fortelle om forekomst av seksuell lyst/interesse problemer/dysfunksjoner.  
 

Til punkt 2:  
Årsaker/risikofaktorer til lystproblemer klassifiseres som sosiobiologiske faktorer (som kjønn, 
alder, somatisk sykdom, hormonell forstyrrelse, bivirkninger av medisiner), psykologiske 
faktorer (som selvbilde/kroppsbilde, 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). Her vil det være svært relevant å drøfte 
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potensielle årsaksfaktorer/risikofaktorer ut fra en biopsykososial forståelsesramme. En slik 
biopsykososial modell ser på helse og sykdom som en konsekvens av interaksjon mellom 
biologiske, psykologiske og sosiale faktorer. 
 
 
Til punkt 3: 
Her finnes det mange mulige vinklinger til hvordan temaet kan drøftes. Relevante 
perspektiver og teorier vil være følgende: 
 
Sosial konstruktivistisk teori og skript teori 
Biologien er forutsetningen for seksuell utlevelse, men hvordan vi uttrykker vår seksualitet er 
sosialt og kulturelt bestemt.  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. Det betyr at seksualitetens uttrykksformer er sosialt konstruerte. 
Seksualitetens uttrykksformer læres og internaliseres i sosial- og gruppespesifikke seksuelle 
sosialiseringsprosesser fra tidlig barndom av. Guttebarn og jentebarn gjennomgår ulike 
sosialiseringsprosesser, og lærer seg ulike kjønnsroller. Gjennom denne prosessen lærer vi 
oss hva som i kulturen anses som riktig/galt, godt/umoralsk, sant/usant, 
akseptabelt/uakseptabelt, etc. 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. 
 
Biopsykososiale modellen (George Engel) 
Seksuelle funksjonsproblemer kan angå flere nivåer, som for eksempel holdninger til 
seksualitet, forstillinger om hva seksualitet er, forhold i parrelasjon, opplevelser og tolkning 
av kroppslige reaksjoner, fysiologiske faktorer eller ulike sykdomstilstander. Nedsatt seksuell 
lyst dysfunksjon kan være komplekse. Problemer kan oppstå på et nivå, men kan også være 
et resultat av samspill av problemer på andre nivåer.  
 
Sosiale kompetansens tidsalder («The stage of social competence» Norbert Elias & Lorentz 
Lyttkens) 
I dag lever vi i den sosiale kompetansens tidsalder. Det som kjennetegner det sosial 
kompetanse tidsalder er at privatlivets hemmeligheter nå deles med allmennheten. Sosial 
kompetanse er synlig på mange arenaer i vårt sosiale liv, også i forhold til hvordan vi 
håndtere seksualitet. Seksuell atferd er ofte en del av sosial interaksjon. Det blir derfor viktig 
å bevise at man er et seksuelt kompetent individ. Samfunnets åpenhet omkring, og fokus på 
seksuelle ferdigheter, kan fungere som en mal for menneskets vurderinger av egen seksuell 
kompetanse.  
 

Pensum er grunnlaget for å besvare hjemmeeksamen, men oppgaven krever også at man 
søker oppdatert informasjon om f.eks. forekomst av et fenomen (som på nettsidene til 
Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, SSB, osv.). Bruk av forskningslitteratur utover 
pensum skal belønnes, men slik litteratur må være relevant i forhold til oppgaveteksten.  
Gode besvarelser hvor spørsmålene tolkes noe annerledes, bør kunne gis gode karakterer, 
forutsatt at det er rimelige tolkninger som kandidaten legger til grunn. 



 

Om referansebruk i hjemmeeksamen 

I teksten refereres bare til litteratur utenfor pensum. F.eks.:  

I en studie fra Sør-Trøndelag (Gahderi, Nordbø & Bakken, 2011) ble det vist at …..  

I følge Folkehelseinstituttet er forekomsten av klamydia størst i gruppen unge voksne kvinner 

(«Om klamydia», 2017). 
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Hvis stoff hentes fra pensum trenger dere ikke å referere til dette underveis i teksten, men 

bare å liste opp hvilke bøker/artikler dere har brukt i en egen referanseliste. 
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