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Svar på et av spørsmålene under i form at en helhetlig tekst.  

Du har 2 timer og 45 minutter på deg til å skrive ferdig besvarelsen.  

 

 

Alternativ 1: 

Siden slutten av 2. verdenskrig har det pågått en debatt mellom de som mener at det 

finnes universelle verdier og de som mener at verdier varierer fundamentalt fra en 

kultur til en annen. Samfunnsforskere skiller i denne sammenheng gjerne mellom 

«normativ» og «metodisk» relativisme. Drøft dette skillet med utgangspunkt i Berit 

Thorbjørnsruds artikkel «Kritikk av relativismekritikken», og trekk også inn andre 

pensumbidrag der det er relevant. Forklar til slutt hvor du plasserer du deg i denne 

debatten.  

 

Sensorveiledning: 

Oppgaveteksten ber studentene om å forklare hvor de selv plasserer seg i kulturrelativisme-

debatten. Det innbys derfor til mange mulige innfallsvinkler, fra helt personlige historier og 

politisk polemikk til rene filosofiske betraktninger. Det viktigste kriteriet på en god oppgave 

blir derfor, foruten at studenten klarer å formidle sitt eget syn på en reflektert og 

begrepsmessig solid måte, at besvarelsen levner liten tvil om at Thorbjørnsruds «Kritikken av 

relativismekritikken» er lest og forstått. Thorbjørnsrud gir i sin artikkel en innføring i 

debatten og forklarer også forskjellen på «normative» relativisme, som forfekter at verdier 

varierer fundamentalt fra en kultur til en annen, og «metodisk» relativisme, som betegner en 

vitenskapelig holdning hvor forskeren setter sine egne verdier til side for å bedre forstå 

andres verdisystemer på deres egne premisser før man eventuelt i etterkant vurderer om man 

er enig eller ikke i de andres verdier. Tjorbjørnsrud mener at de aller fleste antropologer og 

kulturforskere i dag er tilhengere av metodisk relativisme, ikke av normativ relativisme.  

 

Oppgaveteksten ber eksplisitt om at andre tekster drøftes. Pensumet inkluderer særlig en tekst 

som både er et interessant debattinnlegg i seg selv og en viktig bit av den antropologiske 

kulturrelativismens historie, nemlig American Anthropological Associations (AAA) 

«Statement on Human Rights», som ble publisert i 1947. Foranledningen var FNs omfattende 

arbeide med å utforme Den universelle menneskerettighetserklæringen (ME). Dette arbeidet 

gikk over to år, fra 1946 til 1948, og involverte mange ulike lands myndigheter og 

organisasjoner. En av de viktigste debattene som oppstod i løpet av prosessen var om de 

rettighetene man var i ferd med å utforme virkelig kunne kalles «universelle», eller om de 

egentlig bare ga uttrykk for det rådende verdisynet i de vestlige og demokratiske landene som 

hadde kommet seirende ut av 2. verdenskrig. AAAs innlegg i debatten uttrykker et syn som 

var toneangivende blant USAs viktigste antropologer, blant dem Melville Herskovits, som 

antageligvis var artikkelens forfatter. Han og hans lærer Franz Boas hadde til felles en dyp 

skepsis til Vestens syn på sin egen sivilisasjons fortreffelighet slik det hadde kommet til 

uttrykk gjennom århundrer med kolonialisme, gjennom et ukritisk syn på sosial evolusjon 

hvor Vesten ble fremstilt som alle menneskesamfunns naturlige mål, og ikke minst gjennom 

rasismen i USA. For antropologene var tanken om at det finnes allmenngyldige moralske og 

etiske forestillinger nok et eksempel på av Vesten opphøyde sin egen kultur til den eneste 

universelt gyldige. Den viktigste innvendingen de har er MEs betoning av individet som 

bærer av rettigheter og utgangspunkt for verdier: Mennesker er helt grunnleggende formet av 



kulturen de tilhører, og uttrykker sin personlighet og sitt verdisyn gjennom den. Å respektere 

individet krever derfor at man respekterer individets kultur. Kulturer er dessuten så kvalitativt 

forskjellige at de ikke kan evalueres på noen objektiv måte. Derfor er ethvert forsøk på å 

formulere allmenngyldige verdier dømt til å nedvurdere andre kulturers verdisyn. AAA 

mente derfor at ME måtte inkludere, som et premiss for de øvrige rettighetene, menneskets 

rett til å leve i tråd med sine egne tradisjoner.  

 

En annen tekst som kan trekkes inn er Michael Brown’s artikkel «Cultural Relativism 2.0», 

en slags revurdering og oppdatering av kulturrelativismedebatten 60 år etter AAAs innlegg.  I 

Brows syn hadde kulturrelativismens tidlige forkjempere (som AAA) gode intensjoner: De 

ønsket å fremme respekt for andres kulturer og forsvare forskjellige folkegruppers suverenitet 

og rett til å følge sin egen utviklingsvei. Likevel mener han at de implisitte premissene for 

AAAs syn på ulike kulturers usammenlignbarhet er uholdbare. Viktigst blant disse 

premissene er tanken om at kulturer er internt koherente og totale verdisystemer som 

eksisterer uavhengig av hverandre som kulturelle «øyer». Etter hans syn har kulturelle 

systemer alltid innbyrdes motsetninger og interne maktkamper, og man kan mistenke at 

representanter som insisterer på sin egen kulturs unikhet, «purveyors of strategic otherness», 

ofte forsøker å forsvare sin egen maktposisjon. Kulturer er dessuten relativt åpne og påvirkes 

av hverandre. I stedet for AAAs kulturrelativisme foreslår han det han kaller «moralsk 

dialogisme», som tar utgangspunkt i tanken om at verdens kulturer utgjør et globalt nettverk 

av gjensidig avhengige samfunn som derfor kan beskrives som et «moral community» uten 

stadfestede aksiomer, men med en felles interesse i å kommunisere med hverandre om 

hvordan både individuelle og kulturelle verdier best kan ivaretas.  

 

 

 

 

Alternativ 2:  

Hvordan har akademikere med bakgrunn fra Det globale sør bidratt til å sette i gang 

nye akademiske debatter om studiet av kultur, makt og historie? Gi eksempler fra 

pensumlitteraturen.  

 

 

Sensorveiledning: 

Denne oppgaven krever et visst abstraksjonsnivå ettersom den ikke kan besvares direkte ut 

fra pensumlitteraturen, men krever komparativ refleksjon omkring den. Det mest kjente 

eksemplet fra pensumlitteraturen er Edward Saïds Orientalismen, der Saïd (med bakgrunn fra 

Jerusalem, Kairo og senere USA) snur blikket ved hjelp av en Foucalt/Gramsci-inspirert 

diskursanalyse av vestlige framstillinger av Midtøsten gjennom et svært langt tidsrom. Slik 

finner han en rekke troper og forvrengninger som går igjen. Boka inspirerte en rekke forskere 

fra andre deler av verden og ble raskt en klassiker. Historikeren Dipesh Chakrabarty (med 

opphav fra Kolkata, India) er en av dem som ble påvirket av Saïd, men som i stedet for å 

forske på vestlige framstillinger av India, lette etter måter å studere India på som ikke var 

farget av vestlige framstillinger, hvilket blant annet ville si å svinge utenom britiske 

koloniarkiver. Chakrabartys hovedanliggende i pensumbidraget angår imidlertid 

etnosentrismen i akademia, nærmere bestemt hvorfor så mange såkalt universelle teoretiske 

modeller bygger på vestlige erfaringer, mens erfaringer fra andre regioner gjøres til avarter. 

Chakrabarty har drevet fram en rekke tilgrensende debatter om postkolonialitet, historie og 

makt, enten alene eller sammen med kolleger i det såkalte Subaltern Studies-kollektivet. Uma 

Narayan (med bakgrunn fra Mumbai) har gitt vesentlige forskningsbidrag blant annet om 



hvorfor fenomener i det globale sør så ofte kulturforklares av vestlige forskere og journalister 

– og dermed framstilles som mer uforanderlig enn de er. Hun står også bak tankevekkende 

refleksjoner om hvilken kryssild man står i som feminist fra Sør. Narayan er kanskje ikke så 

ofte sitert som Saïd og Chakrabarty, men er en viktig forløper for mange av dagens debatter 

og leses mye av feminister innen områdestudier.  

En god besvarelse bør være innom minst to av disse forfatterne, men kan gjerne nevne flere, 

også utenfor pensum.  

 


