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Filosofi B-niveau: 
 

 

 

 

1) Eksaminandens projekt:  
”Ligestilling og ’MeToo’-kampagnen i dagens Danmark.”  
 
 
A. Tema: ’Køn’ 

 
 
 

B. Spørgsmål til det udarbejdede projekt,  
   -”Ligestilling og ’MeToo’-kampagnen i dagens Danmark”. 

  
 

1) Hvorledes kunne dit projekt blive belyst ud fra yderligere en eller flere filosoffer og 
tænkere (udover dem du inddrager i projektet) samt deres syn på eksempelvis en eller 
flere af de følgende filosofiske problemstillinger: 
-viljens frihed,  
-mennesket som biologisk og samfundsmæssigt væsen,  
-magt,  
-etik, 
-menneskerettigheder. 

 
 
 

2) Hvilke andre historiske og/ eller nutidige kønsrelaterede problemstillinger (udover 
’MeToo’-kampagnen) kunne inddrages for at perspektivere dit projekt? 

 
 
 
Husk: Din fremlæggelse af dit projekt og med hovedvægt på de ovennævnte spørgsmål må 
højst tage cirka 8 minutter, således at der også er tid til anden del (det trukne 
bilagsmateriale).  
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 2) Bilagsmateriale (Det trukne spørgsmål) 
 
 
Tema: ’Køn’:  
(Note: I dette tilfælde er tema’et for eksamensprojektet og bilagsmaterialet ved trækningen 
blevet det samme, hvilket er en mulighed med det nye bekendtgørelse). 

 
 

 
Kilder på bilagstekster:  

 

Bilag 1: Simone de Beauvoir, af “Det andet køn” (1949), i Rangvid M., Kærlighedens filosofi, 

Systime A/S, (2010), side 100 linie 31 til side 101 linie 64, og side 103 linie 159 til 160. 
(1,1 ns.)  

(Kendt tekst) 

 

Bilag 2: Tobias Petersen, af ”#MændTaler: Nej tak til Henrik Marstals drøm om at internalisere 

feminismens kønssyn i manden”, i Jyllandsposten, d. 15 december 2017.  

(Tilgået 6/4 2018) (2,4 ns)  

(Ukendt tekst) 
 

 

 

Du skal:  (Punkterne behøver ikke at blive fremlagt i den nedenstående rækkefølge.) 

 

□ kortfattet gøre rede for tekstuddragets indhold i bilag 1 (af Beauvoir), herunder for 

Beauvoirs filosofiske position og for de filosofiske problemstillinger knyttet til temaet 

’køn’ 

 

□ kortfattet gøre rede for de filosofiske problemstillinger knyttet til temaet ’køn’ i bilag 2 

(af Tobias Petersen) samt for udvalgte dele af argumentationen i bilag 2 

 

□ diskutere og perspektivere de filosofiske problemstillinger i bilag 1 og bilag 2 i forhold til 

egne overvejelser samt i forhold til mindst en anden filosof (vælg selv) 


