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*************************************** 

 
Les Retningslinjer for hjemmeeksamen på http://www.uio.no/studier/emner/sv/sai/SOSANT2710/v10/ 

før du starter på hjemmeeksamenen.  
 

Besvarelsen skal være i tråd med Praktiske råd og retningslinjer for skriving av hjemmeoppgaver 

som ligger under ”Eksamen” på websiden for bachelorprogrammet;  

http://www.uio.no/studier/program/sosant/   

     
Sammen med besvarelsen skal du levere ett signert erklæringsskjema som du finner under 

”Eksamen” på http://www.uio.no/studier/program/sosant/   
 

Besvarelse som ikke er i tråd med gjeldende retningslinjer, kan medføre at besvarelsen bedømmes til 

fusk, jfr. Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen, Reglementshåndboken, 

3.3.2.: www.uio.no/admhb/reglhb/studier/andre-regelverk/fuskesaker.xml  

 
 

*************************************** 
 

Utlevering av eksamensoppgaver: etter siste forelesning mandag 19. april kl. 15:00. 

Oppgavene legges samtidig ut på emnets semesterside. 
 
 

Innlevering av eksamensbesvarelse:  
 

Tid: tirsdag 27. april mellom kl. 12:00 og 13:00. 

Sted: ekspedisjonen, Sosialantropologisk institutt, 6. etg., Eilert Sundts hus (SV-bygget) 
 

  Se også om tid og sted for eksamen på: 

http://www.uio.no/studier/emner/sv/sai/SOSANT2710/v10/eksamen.xml  

 

Sensuren offentliggjøres i StudentWeb senest tre uker etter innlevering av 

eksamensbesvarelse. 

 

Lykke til! 
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BOKMÅL: 
 

 

Svar på en av følgende tre oppgaver: 

 

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. 

 

2. ”Ære handler om makt og kontroll, men også om medmenneskelighet og integritet.” 

Drøft utsagnet. Vis ved empiriske eksempler fra kurset hvordan ”ære” kan ha en slik 

spennvidde.  

 

3. Gjør rede for begrepene ære, skam og vanære. Vis så, ved empiriske eksempler fra 

kurset, hvordan kampen for nasjonal ære kan få avgjørende konsekvenser for 

menneskeliv. Gi, om mulig, en sammenlignende fremstilling. 

 

 

 

ENGLISH: 
 

 

Answer one of the following three questions: 

 

1. Imagine that you will give a presentation to other students about what you have learnt 

in the course on Honour. You are free to organize it as you wish, but must provide an 

insight into honour as both an analytical and empirical concept. Please write a paper 

for your talk.  

 

2. ”Honour is about power and control, but also about compassion and integrity.” 

Discuss the statement. Show, by the use of empirical examples from the course, how 

”honour” can come to have such a wide range of meanings.  

 

3. Give an insight into the concepts honour, dishonour, and shame. Then show, using 

empirical examples from the course, how the struggle for national honour can come to 

determine individual people´s lives. Preferably, give a comparative perspective. 


