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Besvar én oppgave mer utførlig, eller to oppgaver i korte trekk. 

 

 

1) Sett som overskrift: Taylor og Mill 

 

Redegjør kort for grunntrekkene i Taylor og Mills liberalistiske 

kjønnsfilosofi, og drøft deretter om det er en sammenheng mellom 

deres liberalistiske kjønnssyn og Taylors analyse av forholdet 

mellom makt og moral. Moderate reformatorer hevder ifølge 

Harriet Taylor at ”kvinner bør være – ikke slaver, ikke tjenere – 

men kamerater og ledsagere, spesielt utdannet for denne 

gjerningen.” Hvilke argumenter fremfører Taylor imot denne 

oppfatningen?  

 

2) Sett som overskrift: Kant og Wollstonecraft 

 

Fremstill og drøft hvilke konsekvenser Kants antropologiske teori 

(menneskesyn) i verket Iakttagelser har hatt for hans 

kjønnsfilosofi, blant annet i lys av hans tanker om det skjønne og 

det sublime. Skjønne handlinger assosieres gjerne med dyd, og 

kalles for dyder, fremholder den tidlige Kant, men kan likevel ikke 

betraktes som ekte dyder. Redegjør for Kants skille i denne 

perioden mellom ekte og uekte dyder. Hvordan kritiserer 

Wollstonecraft det estetiserende kvinnesynet, og har hennes 

innvendinger aktualitet i vår tid? 

 

 



 

 

3) Sett som overskrift: Det private og det offentlige 

 

Susan Okin argumenterer for at det personlige er politisk, og at 

skillet mellom det offentlige og det private er en konstruksjon som 

opprettholder og reproduserer kjønnede maktforskjeller. Redegjør 

for Okins argumenter og forslag til løsning. Sammenlign så Okin 

og Platons syn, slik det kommer til utrykk i dialogen Staten, på 

forholdet mellom det offentlige og det private. Drøft deretter 

Platons og Okins syn på familien med utgangspunkt i 

omsorgsetikken til Carol Gilligan eller Nel Noddings.  

 

4) Sett som overskrift: Hva er en kvinne? 

Både Simone de Beauvoir, Carol Gilligan og Nel Noddings bruker 

utrykk som “kvinnelig” , “kvinnelighet”, “feminin”, “mannlig” 

“mannlighet” og  “maskulin”.  Redegjør for forskjeller og likheter i 

lys av hva Beauvoir, Gilligan og Noddings mener 

kjønnsforskjellen(e) består i, og i hvordan de forklarer 

forskjellen(es) opphav. Drøft deretter, med utgangspunkt i en eller 

flere av de tre nevnte tenkerne, hvordan oppfatninger om 

kjønnforskjeller har influert utformingen av filosofiske teorier.  

 



 

 

 

 


