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Eksamen Våren 2019 

 

Eksamen består av to deler, del A og del B. Del A besvares med korte svar, del B med en 

lengre, sammenhengende tekst. Les nøye gjennom alle oppgavene før du svarer. Det 

anbefales å bruke ca. 1.5 time på språkdelen og 2.5 timer på kulturdelen.  

Både del A og del B må bestås for at du skal få bestått på hele eksamen. 

Du kan svare på norsk, svensk, dansk eller engelsk. 

Det er autolagring hvert 20. sekund. Du kan når som helst navigere mellom de ulike 

oppgavene, men hver oppgave må besvares under riktig oppgavenummer. 

Ingen hjelpemidler er tillatt. 

 

A. Språkdelen (til sammen 20p) 

Svar på alle tre spørsmål.  

1) Hva er forskjellen mellom «grammatikk» og «lingvistikk? Oppgi to eksempler på lingvistiske 

fenomener som ikke er grammatikkfenomener. (totalt 5p) 

Grammatikk er ett felt innenfor lingvistikk. Mens lingvistikk betegner språkvitenskap 

generelt, handler grammatikk spesielt om reglene som styrer et språk. (2,5p) 

Lingvistiske fenomener som ikke (el. ikke i hovedsak) er grammatikkfenomener, er bl.a. 

kodeveksling, interkulturell kommunikasjon, etymologi / diakron semantikk, … (2,5p) 

2) Forklar hva de følgende tre begrepene betyr, og oppgi hvilken av de følgende kjente lingvister 

som forbindes med begrepet: Noam Chomsky, Charles Ferguson og Ferdinand de Saussure.  

(totalt 9p) 

 

Ferguson 
(1p) 

diglossi 

«… er det at to forskjellige språkvarianter eller to ulike språk har 

ulike bruksområder i ett og samme samfunn» (SNL) 

«… betegner en forholdsvis stabil språksituasjon innenfor et gitt 

samfunn eller område, der et høyspråk og et lavspråk lever side 

om side. Den klassiske definisjonen av diglossi sier at høyspråket 

og lavspråket skal være varianter av samme språk. Høyspråket 

brukes i mer formelle situasjoner, som i offentlig administrasjon, 



undervisning og media, mens lavspråket brukes i uformelle 

sammenhenger, som dagligdagse samtaler.» (no.wiki) (2p) 

Saussure 
(1p) 

språklig tegn 

«Saussures språktegn utgjør en tilfeldig forbindelse mellom lydlig 

(eller skriftlig) uttrykk og innhold, altså betydning.» (no.wiki) 

Hvert språklig tegn består av «signifier» og «signified». (2p) 

Chomsky 
(1p) 

universal-

grammatikk 

Chomsky utviklet «en teori om at alle mennesker har et felles 

grunnlag for å lære seg språk, og at det er visse fellestrekk som 

alle verdens språk deler. Enkelt sagt så finnes det, ifølge 

Chomsky, bare ett språksystem, det Chomsky 

kaller Universalgrammatikken (UG), som ethvert barn kommer 

utrustet med når det blir født. Med utgangspunkt i dette 

universelle systemet lærer barnet den konkrete grammatikken 

(eller grammatikkene) i språksamfunnene de vokser opp i.» 

(SNL) (2p) 

 

3) Språk som ikke er døde, er «levende vesener» og endrer seg over tid. Nevn tre områder der 

slike endringer gjerne skjer, og oppgi navnet på de lingvistiske sub-disipliner/ fagområder som 

undersøker de tilsvarende fenomenene. (En analogi fra medisinen: En forandring som kan skje er 

at man blir syk. Her finnes bl.a. hjertesykdommer, psykiske lidelser, og forskjellige typer kreft. 

De tilsvarende medisinske fagområdene heter henholdsvis kardiologi, psykologi og onkologi.) 

(1p per område/fenomen, 1p per navn => totalt 6p) 

Områder der det gjerne skjer endringer, og de tilsvarende fagområdene er f.eks.: 

 endring i ordenes betydning  → (diakron) semantikk 

 kasusendelser faller bort  → (diakron/historisk) morfologi (grammatikk) 

 ordenes uttale endrer seg  → (diakron) fonetikk 

 forholdet mellom H/L-varieteter → sosiolingvistikk 

 språket dør ut    → sosiolingvistikk / språkhistorie 

 pidgin blir til kreolspråk  → sosiolingvistikk / språkhistorie 

 

 

B. Kulturdelen 

Besvar kun én av følgende oppgaver. Besvarelsen bør være i form av en sammenhengende 

drøfting.  

 

1. Gjør kort rede for kjønnsdimensjonen ved postkolonialisme og drøft noen av debattene den 

har utløst.  

Et logisk startpunkt er det postkoloniale prosjektet om å artikulere en «nasjonal kultur», som 

blant andre Fanon betonet nødvendigheten av. Slike prosesser innebærer ofte det Spivak kalte 



strategisk essensialisering (hun er dog ikke på pensum), som i mange tilfeller medfører en 

betydelig kjønnskonservatisme. Dipesh Chakrabarty er såvidt innom denne problematikken i sin 

pensumartikkel: Var det passende at koner utviklet et kameratslig forhold til sine ektemenn, eller 

burde de helst være selvoppofrende for å skille seg mest mulig fra herrefolkets kvinneideal? 

[som for så vidt også var temmelig selvoppofrende, Jorun Solheims beskriver f.eks. det britiske 

kvinneideal som en «angel of the house» i sin bok Kjønn og Modernitet, men den er jo utenfor 

pensum.] 

En dypere diskusjon finner studentene i Uma Narayans bok, som de har to kapitler fra. I det 

første tar også hun utgangspunkt i kjønnskonservatismen in postkolonial produksjon av «indisk 

kultur», men trekker debatten i en annen retning: hvorfor er det ofte slik at feminister som 

påpeker at indiske kvinners misère skyldes strukturelle snarere enn personlige forhold, ofte 

avvises som «vestliggjorte»? Konklusjonen hennes er at vestliggjøringskortet ofte trekkes når 

lokale grenser utfordres.  

Narayans andre pensumkapittel omhandler den vestlige tendensen til å forklare 

kvinneundertrykkende praksiser (i dette tilfellet medgiftsdrap) kulturelt, samtidig som det ikke 

nødvendigvis er slik at konedrap forekommer hyppigere i India enn i USA, der Narayan har sitt 

daglige virke. Denne debatten har antakelig en svakere forbindelse til postkolonialisme enn til 

orientalisme, men dersom studentene klarer å relevantgjøre dette kapitlet, kan det like fullt bli en 

interessant diskusjon. Det samme gjelder antakelig Abu-Lughods artikkel «Do Muslim women 

really need saving».  

 

2. I debatten rundt kulturrelativisme mener noen at alle verdier varierer fra en kultur til en annen, 

mens andre mener at det finnes universelle verdier som går på tvers av kulturer. Hva er den 

historiske bakgrunnen for denne debatten? Hvor plasserer du deg i den? Forklar med henvisning 

til American Anthropological Associations «Statement on Human Rights» og Michael Browns 

«Cultural Relativism 2.0.» 

 

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 de to pensumbidragene—AAAs «Statement on 

Human Rights» og Michael Browns «Cultural Relativism 2.0»—er lest og forstått. 

Oppgaveteksten ber ikke eksplisitt om at andre tekster drøftes, men det bør likevel anses som en 

bonus om begreper fra resten av pensumlitteraturen bringes inn i svaret (Thorbjørnsruds 

«Kritikken av relativismekritikken» er særlig relevant her og drøfter flere av argumentene AAA 

og Brown tar opp på en lettfattelig måte, men begreper knyttet til hermeneutikk og orientalisme 



kan også med fordel brukes for å forklare viktigheten av å forstå andre kulturer på deres egne 

premisser). 

 

AAAs «Statement on Human Rights» 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.  

 

Michael Brown’s artikkel «Cultural Relativism 2.0» er en slags revurdering og oppdatering av 

kulturrelativismedebatten 60 år etter AAAs innlegg.  I hans 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.  

 

 


