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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: 

Edward Said utga i 1978 en bok med tittelen «Orientalismen». Hvor finner vi i følge 

Said «orientalismen», hvorfor oppstod den, hva karakteriserer den, og hvorfor er Said 

kritisk til dens forståelse av kulturelle forskjeller? Og tilslutt: Hvis vi aksepterer Saids 

kritikk av orientalismen, hvordan kan samfunnsforskere, historikere, kulturforskere og 

andre forske på vestens «andre» i dag?  

 

 

Sensorveiledning: 

De mest relevante pensumbidragene for denne oppgaven er: 

 

Om orientalismen: 

Edward Saids innledning fra Orientalismen 

Berit Thorbjørnsruds innledende essay til den norske utgaven av Orientalismen.  

Innledningen fra Ruud, Langtvekkistan.  

 

I tillegg kan studenter selvsagt trekke inn pensumbidrag som mer generelt dreier seg om 

fortolkning og kulturforståelse i den grad det passer med drøftingen av orientalisme.  

 

I følge Edward Said er orientalismen «en måte å tenke på, basert på et ontologisk og 

erkjennelsesteoretisk skille mellom «Orienten» og (som regel) «Oksidenten». Orientalismen 

er altså en bestemt måte å fortolke og tenke om verden, hvor det grunnleggende skillet går 

mellom «orienten», et område som gjerne strekker seg fra Tyrkia og Levanten til å dekke 

Sør-Asia, Sørøst-Asia og ofte hele det afrikanske kontinent, og, som regel, «oksidenten» eller 

«vesten.» Denne måten å tenke på finner vi manifestert i en diskurs (et begrep Said henter fra 

Foucault) som er hegemonisk (et begrep han henter fra Gramsci) fordi den «vanskelig kan 

overskrides» (Thorbjørnsrud) og fordi den bidrar til å opprettholde makten til en bestemt 

gruppe i verden, i dette tilfelle Vestens stater.  

 

I følge Said er ikke orientalismen i seg selv tilknyttet noen bestemt sjanger eller felt av 

samfunnet. Den klassiske orientalismen, som hadde sin storhetstid i perioden ca. 1700-1950, 

manifesterte seg i alle mulige slags sjangre hvor ble skrevet om «orienten», inkludert historie, 

arkeologi, kartografi, språkvitenskap, sosiologi, reiseskildringer, billedkunst, skjønnlitteratur, 

osv. Dette er perioden da vestlige samfunn ekspanderte økonomisk og militært til å gradvis 

dominere resten av verden. Samtidig, og i en viss spenning med sin økende dominans, var 

vestlig tenkning også gradvis mer karakterisert av opplysningstidens tanker om fornuften, 

vitenskapen og fremskritt, og mer generelt en slags «utadvendt universalisme» som innebar et 

ønske om å spre vestens nyvinninger til resten av verden gjennom handel, oppdagelsesferder, 

og forskning (Ruud). «Orienten» ble dermed på sett og vis konstruert gjennom en rekke 

forskjellige uttrykksformer, samtidig som «orienten» også ble mottaker av, og objekt for, 

orientalistisk tenkning. Selv om denne måten å snakke om «orienten» har sitt oppgav i Vesten 



ble den derfor etter hvert også spredt til andre deler av verden, inkludert «orienten», slik at 

den heller ikke nødvendigvis er begrenset til en bestemt del av verden.  

 

Det er likevel viktig å forstå at denne diskursen ikke er verdimessig eller politisk nøytral. 

Said er kritisk til orientalisme fordi den, i det den konstruerer «orienten», også nedvurderer 

den og rettferdiggjør vestens dominans over resten av verden. Verdimessig innebærer 

orientalismen at «orienten» beskrives som motsatsen til «oksidenten». Mens vesten er aktiv, 

rasjonell, kreativ og fremskrittsorientert, er orienten passiv, irrasjonell, tradisjonsbunden, 

mystisk, tilslørt, og uforanderlig. Hvis orienten skal gjøre fremskritt og få orden på sine 

samfunn trenger den hjelp fra Vesten: Opplæring i administrasjon og moderne 

statsforvaltning, jus, økonomi, osv.  

 

Ettersom denne forståelsesrammen fremstiller orienten på en slik måte at den rettferdiggjør 

vestlig dominanse gjennom kolonial eller økonomisk makt er orientalismen også en «vestlig 

måte å dominere, restrukturere, og få makt over Orienten.» Dette er et maktforhold 

«orientaleren» ofte blir oppmerksom på og motsetter seg. I den grad «orientaleren» ikke er 

mottakelig for vestlig assistanse må vesten derfor tale på vegne av orienten og slik hjelpe 

orienten med å forstå seg selv og sine egentlige interesser.  

 

Kan man så i det hele tatt forske på andre kulturer enn sin egen uten å bidra til å reprodusere 

orientealismen? Ja, hvis man baserer seg på et kulturbegrep som er selvkritisk og samtidig 

ikke-essensialistisk. Den må være selvkritisk slik at den ikke opphøyer seg selv til  

 

 

 

Alternativ 2:  

 

Områdestudienes framvekst er tett knyttet til statlige kunnskapsbehov. Diskuter 

påstanden og gi eksempler på noen av konsekvensene dette eventuelt kan ha medført. 

Trekk inn og drøft pensumlitteraturen der det er relevant.  

 

 

Sensorveiledning: 

Pensum inkluderer minst tre artikler om områdestudienes framvekst: Jackie Assayags 

bokkapittel om Sør-Asia-studier i USA, Timothy Mitchells artikkel om Midtøsten-studier i 

USA (og litt Storbritannia) og Ravi Anand Palats noe mer polemiske artikkel om 

områdestudier etter 9/11. Alle artiklene framhever amerikanske myndigheters finansiering av 

områdestudier som ledd i sin til utenrikspolitiske strategi. Blant konsekvensene som drøftes 

er temavalg, områdestudienes teoretiske ambisjonsnivå vis-a-vis disiplinfagene og at 

isolasjon av områdestudier på egne institutter/avdelinger har gjort det vanskeligere å 

”provinsialisere Europa”, slik Dipesh Chakrabarty tok til orde for allerede i 1992 (også på 

pensum). Dermed er det fortsatt slik at analytiske begreper og teoretiske modeller vanligvis 

springer ut av vestlige samfunnsdynamikker men Det globale sør hovedsakelig bidrar med 

empiriske illustrasjoner. En god besvarelse bør kunne trekke ut og drøfte poenger som går på 

tvers av disse pensumtekstene.  

 


