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Eksamensoppgaver i FIL 2202 Kjønn og filosofi, våren 2005 
 

Onsdag 25. mai kl. 09:00 (4 timer). 
 
Oppgavesett: 2 sider 
 
Kandidaten skal besvare to av de fire følgende oppgaver:  
 

1) Sett som overskrift: Platon 
 
Hvordan bør de to kjønn oppdras og hvilke oppgaver bør de ifølge Platon 
tildeles i idealsamfunnet? Hvordan argumenterer Platon i “Staten” for denne 
oppgavefordelingen? Drøft til slutt eventuelle likhetstrekk og/eller forskjeller 
mellom Platons teori og senere kjønnsteorier hos Harriet Taylor Mill/John 
Stuart Mill og/eller Simone de Beauvoir. 

 

 

2) Sett som overskrift: Aristoteles 
 
Redegjør for Aristoteles menneskesyn med vekt på kjønnsforskjeller. Susan 
Okin hevder at Aristoteles syn på kvinner kan forstås som ”funksjonalistisk”.  
Forklar hva Okin mener med dette, og ta gjerne selv stilling til denne måten å 
fortolke Aristoteles på. 

 

3) Sett som overskrift: Mill 
 
Er det nødvendig å forby kvinner ved lov det man påstår at de av natur ikke er i 
stand til å gjøre? Belys og drøft dette spørsmålet, samtidig som du redegjør for 
hovedtrekkene i Harriet Taylor Mills og John Stuart Mills liberalistiske 
kjønnsteori. Makten maskeres som en velgjerning overfor personer man 
frakjenner goder og rettigheter man ikke vil gi dem, hevder Harriet Taylor Mill. 
Hvordan tolker du dette utsagnet, sett i lys av hennes tanker om sammenhengen 
mellom makt og moral? 
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4) Sett som overskrift: de Beauvoir 
 
I kapittel 10 (Kvinnens situasjon og karakter) i Det annet kjønn oppsummerer 
Simone de Beauvoir kvinnens ”karakter” på følgende måte:  
 
 ”...hun velter seg i immanensen, hun er motsigelseslysten, hun er 
 forsiktig og smålig, hun har ikke sans for sannhet eller nøyaktighet,  hun 
mangler moral, hun er gement nytterettet, hun er løgnaktig,  spiller skuespill, 
er egennyttig...” 
 
Deretter legger de Beauvoir til: 
   
 ”Det er noe sant i alle disse påstandene. Det er bare slik at denne 
 adferden som kritiseres slik, ikke er diktert av kvinners hormoner  eller 
ligger forumbestemt i deler av hjernen hennes, de er baksiden  av  hennes 
situasjon.” 
  
Redegjør for  hva de Beauvoir mener med situasjon, og forklar hvordan  dette 
begrepet brukes i hennes filosofi.  Drøft deretter om begrepet situasjon kan 
brukes til å kritisere omsorgsetikken.  
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