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BOKMÅL: 

Besvar én av følgende tre oppgaver: 

 

Enten: 

1. Tenk deg at du skal holde et foredrag for andre studenter om hva du har lært på kurset om Ære. Du 

står fritt til å legge det opp, men må gi en innføring i ære både som analytisk og empirisk begrep. Skriv 

et utkast til foredraget. 

 

Eller: 
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2. ”Ære handler om offentlighet.” Diskutér utsagnet og vis, ved empiriske eksempler, hvordan staten, 

kirken, media eller medmennesker kan bidra til å skape vanære og skam, eventuelt forhindre det. 

 

Eller: 

3. ”Både menn og kvinner kan bli offer for æresbasert vold og, i ytterste instans, æresdrap. Men 

æresdrap rammer hovedsakelig kvinner.” Diskutér utsagnet og vis, ved empiriske eksempler, hvordan og 

hvorfor kjønn blir viktig eller utslagsgivende i mange samfunn. Gjør også rede for hvilket æresbegrep 

som ligger til grunn for æresdrap. 

 

 

 

NYNORSK: 

Svar på ein av følgjande tre oppgåver:  

 

Enten:  

1. Tenk deg at du skal halde eit foredrag for andre studentar om kva du har lært på kurset om Ære. Du 

står fritt til å leggje det opp, men må gi ei innføring i ære både som analytisk og empirisk omgrep. Skriv 

eit utkast til foredraget. 

 

Eller:  

2. ”Ære handlar om offentligheit.” Diskutér utsegnet og vis, ved empiriske døme, korleis staten, kyrkja, 

media eller medmenneske kan bidra til å skape vanære og skam, eventuelt forhindre det. 

 

Eller:  

3. ”Både menn og kvinner kan bli offer for æresbasert vald og, i yttarste instans, æresdrap. Men 

æresdrap rammar først og fremst kvinner.” Diskutér utsegnet og vis, ved empiriske døme, korleis og 

kvifor kjønn blir viktig eller utslagsgivande i mange samfunn. Gjør også rede for kva æresomgrep som 

ligger til grunn for æresdrap. 
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ENGLISH: 

Answer one of the following three questions: 

 

Either: 

1. Imagine that you are going to give a presentation to other students of what you have learned in this 

course. You will be free to organize it as you will, but you must give an introduction to honour as both 

an analytical and empirical concept. Write out your presentation. 

 

Or: 

2. ”Honour and publicity or public opinion are closely linked.” Discuss this argument and show, using 

empirical examples, how the state, the church, the media or fellow human beings can play a part in 

creating dishonour or shame, or preventing it. 

 

Or: 

3. ”Both men and women can become victims of honour-based violence or, in the extreme case, honour 

killing. But honour killings afflict primarily females.” Discuss this formulation and show, using 

empirical examples, how and why gender becomes significant in many societies. Clarify also what kind 

of concept of honour that lies at the base of honour killings.  


