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FIL2202 Kjønn og filosofi  

Våren 2009 

Tirsdag 19. mai (4 timer) 

 

Oppgavesettet består av 2 sider 
 

Besvar én oppgave mer utførlig eller to oppgaver i store trekk. 

 

1) Sett som overskrift: Platons likestillingsteori 

 

Er Platon i verkene Staten og Lovene en likhetstenker med hensyn på 

kjønn? Drøft spørsmålet, og begrunn ditt svar.  

 

Hvilke grunner hadde Platon for å ville likestille kjønnene i de to øverste 

stendene i staten? Diskuter i den sammenheng følgende påstand, fremsatt 

av Susan Moller Okin: Hvis forholdet til bestemte menn, barn og hushold 

ikke lenger var av betydning for kvinner i idealstaten, hadde Platon ikke 

noe annet alternativ enn å betrakte kvinner som personer i sin egen rett.  

 

Sammenlign Okins påstand med Platons utsagn i Lovene, der han hevder 

at det vil være en stor tabbe av en lovgiver å kaste bort  halve statens 

menneskelige ressurser. Det skjer hvis kvinner ikke får samme utdanning 

som menn, og hvis ikke alle i samfunnet streber av full kraft mot de 

samme målene.  

 

Kan du til slutt kort peke på noen likhets- og forskjellstrekk mellom 

Hannah Arendts syn på det offentlige rom, som det sted der 

enkeltmennesker kan uttrykke hvem de er, og Platons syn på forholdet 

mellom individ og samfunn? 

 

2) Sett som overskrift: Aristoteles  

 

Redegjør kort for de forskjellene Aristoteles mener finnes mellom 

kvinner og menn, og kom inn på det som kalles “mangelteorien”. Forklar 

også hvordan Aristoteles argumenterer for at disse forskjellene skal 

influere på samfunnsorganiseringen. Drøft deretter Susan Okins påstand 

om at Aristoteles bruker sin filosofi til å legitimere den greske 

samfunnsstrukturen hvor én gruppe menn har mer frihet og flere 

muligheter enn kvinner (og slaver). Hvilke likheter og forskjeller finnes 

mellom Susan Okins tolkning av Aristoteles og Simone de Beauvoirs 

drøfting av kvinnens situasjon i kapittel 10 i Det annet kjønn?  
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3) Sett som overskrift: Kropp og rom 

 

Redegjør for hva Merleau-Ponty mener når han hevder at kroppsubjektet 

er samstemt med og inngår i verden, at seksualiteten har en eksistensiell 

betydning og at den er innvevd i den enkeltes liv som helhet. Fremstill og 

drøft deretter Luce Irigarays påstand om at sted og rom er like sentrale for 

kjønnet subjektivitet som det å ha et språk, og at kvinner hittil er blitt 

posisjonert som stedløse. Hvilke argumenter fremfører Iris Marion Young 

for at jenter og gutter beveger og oppfører seg forskjellig i rommet?  

 

 

4) Sett som overskrift: Jagger 

 

I “Saving Amina: Global Justice for Women and Intercultural Dialogue” 

hevder Alison Jagger at det i vestlig (feministisk) filosofi finnes noen 

antagelser om ikke-vestlige kulturer som influerer både analysene og 

drøftingene av det som oppfattes som etiske utfordringer i ikke-vestlige 

land. Gjøre rede for Jaggers kritikk av vestlig filosofi, og forklar deretter 

hva hun mener med “interkulturell dialog”. Hva skal en slik dialog tjene 

til?  Drøft deretter likheter og forskjeller mellom Jaggers kritikk, Carol 

Gilligans innvendinger  mot tradisjonell moralfilosofi og Simone de 

Beauvoirs begrep situerthet. 


