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SOSANT2710 - Ære
Oppgaver til ordinær hjemmeeksamen
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Les Retningslinjer for eksamensbesvarelser på www.uio.no/studier/emner/sv/sai/SOSANT2710/v07/
før du starter på hjemmeeksamenen.
Besvarelsen skal også være i tråd med Praktiske råd og retningslinjer for skriving av hjemmeoppgaver som ligger
under ”Eksamen” på websiden for bachelorprogrammet; www.uio.no/studier/program/sosant/
Sammen med besvarelse skal du levere et signert erklæringsskjema som du finner på
www.sai.uio.no/studier/skjema/erklaering.rtf og www.sai.uio.no/studier/skjema/erklaering.pdf
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: tirsdag 8. mai 2007.

Innlevering av besvarelser: onsdag 16. mai 2007 kl. 13.00 i auditorium 4, Eilert Sundts hus.

Sensuren offentliggjøres i StudentWeb tre uker etter innlevering av eksamensbesvarelsen.

Lykke til!
********************************************************

Side 1 av 3

BOKMÅL:
Besvar en av følgende fire oppgaver:
1. Gjør rede for ære som analytisk begrep. Vis så ved empiriske eksempler fra pensum hvordan ´ære´ er
et nyttig redskap til å forstå sosiale relasjoner og hendelser.
2. 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.
3. ”The man of honour is a law, but a law unto himself,” skriver Pitt-Rivers. Diskuter utsagnet. Bruk
empiriske eksempler fra pensum.
4. ”Æresdrap og blodfeider springer ut av en voldelig æreskodeks, men æresbegreper kan også fremme
respektfull og barmhjertig framferd.” Diskuter utsagnet. Bruk empiriske eksempler fra pensum.

NYNORSK:
Svar på ei av følgjande fire oppgåver:
1. Gjer rede for ære som analytisk omgrep. Vis så ved empiriske døme frå pensum korleis ´ære´ er ein
nyttig reiskap til å forstå sosiale relasjonar og hendingar.
2. 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.
3. ”The man of honour is a law, but a law unto himself,” skriv Pitt-Rivers. Diskuter utsagnet. Bruk
empiriske døme frå pensum.
4. ”Æresdrap og blodfeidar spring ut av ein valdeleg æreskodeks, men æresomgrep kan også fremje
respektfull og miskunnsam framferd.” Diskuter utsagnet. Bruk empiriske døme frå pensum.
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ENGLISH:
Answer one of the following four questions:
1. Explicate honour as an analytical concept. Then demonstrate how ´honour´ is a useful tool for
understanding social relations and events. Use empirical examples from the course curriculum.
2. Imagine that you are going to give a lecture or talk to other students about what you have learnt in the
course on Honour. You can choose how to organize it, but you must provide insights into honour as
both an analytical and an empirical concept. Write a paper for your talk.
3. ”The man of honour is a law, but a law unto himself,” writes Pitt Rivers. Discuss the statement. Use
empirical examples from the course curriculum.
4. ”Honour killings and blood feuds are based on a violent code of honour, but concepts of honour can
also further respectful and compassionate behaviour.” Discuss the statement. Use empirical examples
from the course curriculum.
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