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Beskrivning
Författare: Jeanette Emt.
Denna antologi avser att orientera såväl den allmänfilosofiskt intresserade som universitetsstuderande om centrala problem och idéer inom anglosaxisk
feministisk filosofi. Texterna belyser ett brett spektrum från ontologi till estetik. De behandlar såväl grundläggande kunskapsteoretiska och metodiska
frågor som problem i förhållande till pornografi och film.

Annan Information
12 jun 2017 . Hennes andra intresseområden spänner över kunskapsteori, feministisk filosofi, samtida konst och affektteori. Handledare: Ingela
Josefson, Johan Arnt Myrstad (nuvarande) Antagen vid Nord Universitet i Bodø Tidsperiod: 2011-. Katji Lindberg är doktorand på Konstfack och Nord
Universitet, Bodö.
8 mar 2013 . JS: I din avhandling diskuterar du invändningar som framhållits gentemot feministisk filosofi, invändningar som skulle kunna riktas mot
alla projekt som arbetar för politisk förändring. Ett argument är att feminister inte ska slösa tid på teoretisk debatt utan snarare arbeta för att förändra
världen mer direkt.
14 feb 2015 . Det är professorn i islamisk filosofi Amina Nosseir som tycker att det pågår ett krig mellan män och kvinnor, att det handlar om hur
människor använder islam, inte om religionen själv som är befriande för kvinnor. Och så ger professor Nosseir råd åt unga kvinnor som vill krossa det
patriarkala systemet.
15 maj 2017 . Lisa Folkmarson Käll är docent i teoretisk filosofi och biträdande universitetslektor i genusvetenskap vid Stockholms universitet. Hon är
specialiserad på samtida kontinentalfilosofi och feministisk filosofi, med speciellt fokus på frågor om kroppslig subjektivitet och intersubjektivitet. Hon
är redaktör för.
Jag är övertygad om att begreppet feminism är kopplat till vitt skilda innebörder för oss båda. Det är inte det jag är här för att debattera om. Jag är inte
här för att berätta för dig vad feminism är och inte är. Jag kan inte övertyga dig om att omfamna den feministiska rörelsen eller att läsa feministisk
filosofi. När jag pratar med.
18 sep 2012 . grekisk filosof av den nyplatonska skolan, anses vara den första kända kvinnliga matematikern vars liv är väldokumenterat.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Hypati. Hélène Cixous. fransk feminist, filosof, litteraturvetare, dramatiker och författare, behandlar bland annat
förhållandet mellan sexualiteten och språket.
Den är så läskande, en låt direkt kopplad till ens inre genitalier, de som älskar. ”Vad gör du?” ”Längtar lite e dig” ”Men vad gör du?” ”Läser lite
feministisk filosofi” ”Vem?” ”Hanna Arendt typ” ”Hon i filmen?” ”Ja” ”Visste inte hon var feminist” ”Nä men hon är kvinna” ”Äh lägg av” ”Vad gör
du?” ”Dör på min pappa. Han har varit i.
av Ewa Jeanette Emt Elisabeth Mansén (Bok) 1994, Svenska, För vuxna. Ämne: Filosofi : feministisk,. Fler ämnen. Filosofi. Upphov, redigerad och
översatt av Ewa Jeanette Emt & Elisabeth Mansén. Utgivare/år, Nora : Nya Doxa 1994. Format, Bok. Originalspråk, Engelska. Kategori. För vuxna.
ISBN, 91-88248-31-3.
feministisk filosofi/teori och metod) Skara Skolscen (skådespelarutbildning) 1982 – 83. Stipendier, bidrag: 2017 Konstnärsnämnden, arbetsstipendium 1
år. 2017 VICC, Visby International centre for composers, arbetsvistelse. 2016 Konstnärsnämnden/Musik (bidrag, Internationellt
kulturutbyte/Arkhangelsk, Ryssland)
Spara upp till 80% på kursböcker från andra studenter på Feministisk filosofi och etik: en introduktion lika snabbt, enkelt och riskfritt som att köpa nytt.
Största marknadsplatsen för begagnad kurslitteratur i Sverige.
Denna antologi avser att orientera såväl den allmänfilosofiskt intresserade som universitetsstuderande om centrala problem och idéer inom anglosaxisk
feministisk filosofi. Texterna belyser ett brett spektrum från ontologi till estetik. De behandlar såväl grundläggande kunskapsteoretiska och metodiska
frågor som problem i.
Här kan du anmäla dig till Introduktion till samtidskonst, feminism och queer kultur 1 på. Göteborgs universitet. 17 jan 2017 . Kursen innehåller även
feministisk journalistik under handledning av journalister . Denna består av en generell feministiskt introduktion samt. Introduktion till feministisk
filosofi, 7,5 hp. Feministisk.
Lärandemål Efter genomgången kurs har studenten. Kunskap och förståelse; grundläggande förståelse för hur man kan tänka könsskillnaden i
filosofiska termer, vilken betydelse genus har för det filosofiska tänkandet och hur man närmar sig filosofihistorien från ett feministiskt perspektiv;
grundläggande kunskaper om de.
obefintlig, samt för att populärkultur såsom film har stor inverkan på samhället. Länge har filmens representation av kvinnor, eller bristen av den,
uppmärksammats och upprört feminister världen över. Den feministiska filmteorin har därför kommit fram ur olika grunder, både från feministiska
teorier samt filosofiska inriktningar.
Emotionell Autonomi - inom feministisk filosofi. Pontén, Sofia LU (2011) FPRK01 20112. Practical Philosophy. Mark. Open Access; |; PDF. Links.
Document download statistics. Please use this url to cite or link to this publication: http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/2226612. Details; BibTeX.
author: Pontén, Sofia LU.
Avhandlingen tilldelades Högskoleföreningens pris för bästa avhandling 2013 inom humaniora. I min forskning fokuserar jag främst på
moralfilosofiska, politisk-, och feministisk-filosofiska frågor. I min nuvarande forskning vidareutvecklar jag dels idéer från avhandlingen, inom ramen
för ett av institutets nya forskningsteman,.
30 nov 2013 . Feminismen och feminister ses av många idag som en radikal rörelse som störs av "rabiata nazifeministiska PK maffian" men varför är det
så egentligen? Varför . Inom Marxistisk filosofi beskriver termen kulturell hegemoni hur en minoritet av människor med specifika ideologier och
strukturer/normer styr ett.
Mary Wallstonecraft var en engelsk författare och feministisk filosof. Under sitt korta liv och karriär skrev hon ett större antal romaner, reseskildringar,
historiska skildringar, barnböcker m.m. Men det är nog hennes feministiska verk "Till försvar för kvinnans rättigheter" A Vindication of the rights of
woman) som har gjort henne.
BOKOMTALE: Tove Pettersens siste bok kan anbefales for den jevne leser, skriver filosof Åsa Carlson. Men selv ville Carlson ikke ha brukt
Filosofiens annet kjønn som pensumbok. I sin omtale av boken vurderer Carlson, som selv underviser i feministisk filosofi ved Umeå universitet,
Pettersens bok fra universitetslærerens.
Sensus kan hjälpa till med lokaler, litteratur, tips om metoder och mycket annat som gör din studiecirkel rolig, intressant och lärorik. Starta cirkel här.
Tips, idéer & inspiration. Bokcirkel, filmcirkel, musikcirkel? Brinner du för hållbarhet, livsfrågor eller rättighetsfrågor? Eller vill du samtala om
feminism, filosofi, stadsodling,.

Inlägg om feminism skrivna av gorrelwe och kbstyrelse. . feminism. Hösten 2015. Höstens program är nu klart. I korthet ser det ut så här: Gustaf
Andersson sjunger och spelar samhällstillvända visor (favorit i repris från förra året) på Kulturnatten 18 september. Eric de la . Dessutom blir det två
filosofiska caféer som vanligt:
Begreppet feminism har blivit allt mer frekvent och används i många skilda sammanhang. Huvudsyftet med denna sida är att orientera översiktligt om
den feministiska litteraturvetenskapen, men också att antyda något om andra aspekter av feminismen, vilket framgår av underrubrikerna ovan.
Feministisk vetenskap försöker.
21 aug 2013 . Jag är skolad som filosof och genusvetare och min forskning rör sig främst inom samtida kontinentalfilosofi, speciellt fenomenologi och
feministisk filosofi. Jag intresserar mig brett för frågor rörande subjektivitet och intersubjektivitet, dvs relationen mellan självet och andra, och ofta med
en koppling till.
31 dec 2010 . 2010 (Swedish)Collection (editor) (Other academic). Place, publisher, year, edition, pages. Göteborg: Daidalos , 2010. , 290 p. Keyword
[sv]. feministisk filosofi, subjektivitet, kropp, annanhet. National Category. Philosophy. Identifiers. URN: urn:nbn:se:uu:diva-139920OAI:
oai:DiVA.org:uu-139920DiVA:.
Feministisk filosofi intresserar sig för frågor som rör etiska, politiska, historiefilosofiska, metafysiska, ontologiska, epistemologiska och språkfilosofiska
förbindelser mellan kön, sexualitet och makt. Den här volymen består av nyskrivna artiklar i feministisk filosofi av kvinnliga filosofer från de fem
nordiska länderna. Bidragen.
Från och med söndagen den 1 februari kan du delta i en obscen webbperformance. Då kan du möta arbetsgruppen nameless som består av filmaren
Anna-Sofia Nylund och skådespelaren och burlesqueartisten Lidia Bäck i ett virtuellt rum de har skapat: room without escape.
Jämför priser på Stil, kön, andrahet: tolv essäer i feministisk filosofi (Häftad, 2010), läs recensioner om Böcker. Använd vår tjänst för att göra det bästa
köpet av Stil, kön, andrahet: tolv essäer i feministisk filosofi (Häftad, 2010).
6 okt 2009 . Men Ulrika Björk vill lära oss läsa de Beauvoir inte främst feministiskt eller sociologiskt, utan som den filosof och författare hon var: – Man
slås av hur bred hon är, hur hon omvärderar begrepp och olika tänkare. ”Det andra könet” var från början ingen feministisk stridsskrift, utifrån sin
uppväxt som ”flicka”, och.
Filosofi och feminism Adresserar kvinnans roll i förhållande till mannen Normativ feminism Som ett förhållningssätt till filosofin
Historieskrivningskritik Metodologisk kritik ”Feministisk etik”
Seminarieansvarig, seminariet i feministisk filosofi. -. September 2015 – Present (2 years 3 months)Uppsala, Sweden. Ansvarar för seminariet i
feministisk filosofi, som är ett akademiskt obundet seminarium som organiseras vid Uppsala universitet för studenter och akademiker med ett intresse
för feministisk-filosofiska.
Hon menar att en feministisk filosofi om kroppen måste undvika att dela in subjektet i exkluderande kategorier av kropp och själ, samt att undvika
reduktionism och motstå dualism (Grosz, 1994:21-23). I Bodies that matter (1993) ägnar sig Judith Butler åt materialitet genom en ontologisk diskussion
grundad i begreppen.
23 jun 2016 . Kvinnofolkhögskolan har delat ut 2016 års stipendium ur Stiftelsen Kvinnofolkhögskolans Gåvo- och Minnesfond till Lilian Hultin och
Stina Sundbergs minne.
9 feb 2015 . Hon menar att även Foucaults inflytelserika makt-teorier har en liknande utgångspunkt men med en helt annan filosofisk bakgrund. Två
varianter av maktbegreppet (som också diskuteras utförligt i Maktens ansikten) är ”makt-över” och ”makt-att”, där ”makt-över” inbegriper
föreställningar om dominans och.
5 nov 2017 . Ivar Arpi har, i två artiklar, uppmärksammat genusvetenskapens segertåg vid svenska universitet. Jag har inga principiella invändningar
mot genusvetenskap. Jag har undervisat i feministisk filosofi (bland annat tidigare nämnda Judith Butler) och feministisk etik och också, vid några
tillfällen, använt mig av.
Feminismfilosofi blir en allt mer etablerad filosofi samtidigt som att feminismen är verktyget för att nå en jämlik värld.
22 jul 2013 . Feministisk filosofi – 9/3 kl 13:00 (v10) Kunskapens gränser -23/3 kl 13:00 (v12) Marxistisk filosofi -20/4 kl 13:00 (v16) Språkets gränser 4/5 kl 13:00 (v18) Vad är rättvisa? – 18/5 kl 13:00 (v20) Vad är vänsterns filosofi? -1/6 kl 13:00 (v22). Håll utkik på vår hemsida och facebook för
uppdateringar om.
23 jan 2007 . Mål. Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna 1) kritiskt förstå den feministiska filosofins frågeställningar 2) diskutera den
feministiska filosofins arbete och betydelse för samtida estetisk debatt 3) belysa och diskutera vad som utgör den feministiska etikens särskilda innehåll
och form.
Kan Katolska kyrkans bortglömda traditionella visdom ge oss de svar som Sverige behöver idag - om mannen och kvinnan, om familjen och om
samhället?
Liberalfeminismens framväxt. • Utgår från liberalismens politiska filosofi. • Stark tro på förnuftet. • Kvinnors förnuftskapacitet. • Kända företrädare. Mary Wollstonecraft. - John Stuart Mill. • Modern liberalfeminism.
Här kan du anmäla dig till Feministisk filosofi och etik: en introduktion på Jönköping University.
Feministisk filosofi kallas filosofi som bedrivs med ett feministiskt perspektiv. Den feministiska filosofin är ingen enhetlig skola utan karaktäriseras just
av det feministiska angreppssättet, något som ofta står i skarp kontrast till den traditionella filosofin. Feministiska filosofer återfinns både inom den
analytiska- och kontinentala.
Undertitel en antologi; Medförfattare Mansén, Elisabeth; SAB Dbc-qa.58; Utgiven 1994; Antal sidor 1; Storlek 23 cm; Förlag Nya Doxa; Stad Nora. Har
du denna bok? Annonsera ut den till försäljning här! Annonsera. 0,00 0,00 0. Kontakta annonsören via formuläret. Betalning och leverans kommer ni
överens om.
Själv tillhör jag en generation som genomgick filosofiutbild- ning på 1990-talet och disputerade runt millennieskiftet. För min generation var det normalt
att inte ha en enda kvinnlig lärare, att på grundutbildningen inte läsa en enda bok skriven av en kvinna. √ kvinnor och feminism i filosofin: introduktion
till temanumret.
22 feb 2017 . Feministisk filosofi och etik: en introduktion, 7,5 högskolepoäng. Feminist Philosophy and Ethics: An Introduction, 7.5 credits.
Lärandemål. Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna: Kunskap och förståelse. - redogöra för den feministiska filosofins och etikens utveckling. beskriva den feministiska.
19 nov 2013 . . måste lärt sig av patriarkatet. Hon ska vara lojal mot sitt eget kön för att fienden här är mannen och kulturen mannen skapat(allt det
dåliga med vår kultur tror jag patriarkatet är men jag vet faktiskt inte kan vara allt i kulturen då knappt nåt gjorts 100% lika av män och kvinnor.)
klassisk feministisk filosofi.
Området feministiska vetenskapstudier är mångvetenskapligt (alltifrån vetenskapsfilosofi/teori till antropologi, historia, sociologi, statsvetenskap med
flera) och rymmer många och ibland motstridiga sätt att se . Med feministisk vetenskapskritik följde en filosofisk legitimering av en alternativ kvinnlig
eller feministisk forskning.
Veckansfilosof har ändrats till månadens filosof. Denna månad handlar det om Mary Wollstonecraft, en feministisk filosof från 1700-talet. Mary
Wollstonecraft var en brittisk författare och feministisk filosof. Hon föddes den 27/4 1759 i Spitalfields, London och dog den 10/9 1797 i London.
Wollstonecraft-right-of-woman.jpg.
26 nov 2005 . Inte för att de presenterar några lösningar på feministiska frågeställningar utan för att de försöker visa att det radikala tänkandet kring etik
och politik är det som inte direkt kan omsättas i ett politiskt maktutövande. De formulerar en feministisk politisk filosofi, som hävdar att kritiskt
tänkande och kreativitet.
feministisk filosof i en revolutionär tid. Torsdag 21 september klockan 17.00. Glöm inte anmäla dig! Lena Halldenius Foto: Gunnar Menander.
Forskarna vid Lunds universitet ger sig återigen ut på de sydsvenska vägarna för att berätta om sin forskning. Till Bellevuegårdsbiblioteket kommer

Lena Halldenius som är professor.
Anita Goldman om en attack mot feministisk filosofi. KULTUR 12 augusti 2002 09:23. Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets
opinionsjournalistik. Den uppblossande – och delvis mycket hätska – debatten här i Sverige om hedersmord efter mordet på Fadime Sahindal var en av
de mest intressanta på åratal.
"Som vanligt skriver Chimamanda Ngozi Adichie klart och intelligent. [.] I slutordet förklaras det att Alla borde vara feminister kommer att delas ut till
svenska gymnasieskolor. Det låter som en bra idé. Boken är ett perfekt underlag för diskussion om feminism, patriarkatet, konceptet 'kön' och den
arbetsfördelning konceptet.
Erbjuder dig rigorösa akademisk utbildning som är förankrad i tvärvetenskaplig, andliga och feministiska metoder; Förbereder dig för att bedriva egen
forskning inom något av följande områden: Kvinnor i World Religions; Feminist och Ecofeminist filosofi och aktivism; och kvinnors mysterier, Sacred
Arts och Healing; Ger en.
Denna antologi avser att orientera såväl den allmänfilosofiskt intresserade som universitetsstuderande om centrala problem och idéer inom anglosaxisk
feministisk filosofi. Texterna belyser ett brett spektrum från ontologi till estetik. De behandlar såväl grundläggande kunskapsteoretiska och metodiska
frågor som problem i.
Buy Stil, kön, andrahet : tolv essäer i feministisk filosofi by Lisa Folkmarson Käll, Ulrika Björk (ISBN: 9789171733054) from Amazon's Book Store.
Everyday low prices and free delivery on eligible orders.
5 apr 2016 . Wollstonecraft. Gäster i studion är Elisabeth Mansén, professor i idéhistoria vid Stockholms universitet, och Lena Halldenius, docent i
praktisk filosofi och professor i mänskliga rättigheter vid Lunds universitet, aktuell i höst med boken Mary Wollstonecraft och frihetens förutsättningar.
En feministisk filosofi.
Studera! Här finns 38 Eftergymnasiala utbildningar inom Filosofi på distans. Hitta din utbildning på AllaStudier.se och börja plugga nu.
I fallinjen är en uppgörelse med en feministisk diskurs som prioriterar frågor som kvotering av styrelseposter i bolag och delad föräldraförsäkring –
även för de människor som inte har något att dela på. . Det är en filosofisk essä om prekärfeminism och om egna och nära vänners praktiska
livsomständigheter och utveckling.
Research. Jag är forskarutbildad inom feministisk arkeologi, med en Ph D från Stockholms universitet, feministisk filosofi vid Helsingfors universitet,
genusvetenskap och arkeologi, Stockholms universitet. Sedan 2001 har jag arbetat med konstnärlig forskning; de senaste åren vid Arkitektur- och
designcentrum. I have a Ph D.
NUMMER 3 1990. Feministisk filosofi. Feministisk filosofi är på frammarsch. I detta nummer granskas filosofisk metod och forskningen om artificiell
intelligens. Läs också om kvinnor och moral- filosofi, Simone de Beauvoir och existentialismen och senaste nytt i den vetenskaps- filosofiska
diskussionen.
LÄS ONLINE >>> http://ebookbit.com/book?
k=Stil%2C+k%C3%B6n%2C+andrahet+%3A+tolv+ess%C3%A4er+i+feministisk+filosofi&lang=se&isbn=9789171733054&source=mymaps&charset=utf8 Stil, kön, andrahet : tolv essäer i feministisk filosofi Stil, kön, andrahet: tolv essäer i feministisk filosofi. Front Cover.
I den här boken studeras feminismen och denna globala, sociala och politiska rörelses historia från 1800-talet fram till nu. Fokus ligger på Nordamerika
och Europa, men författaren gör utblickar över flera kontinenter och visar hur en global utforskning av kvinnors intressen kan leda till en bredare
förståelse av feminismens.
Sammandrag av möten under fördjupningskursens i feministisk teori. December 2001 - januari 2002 . problematisera bilden av feminism och lära sig
mer om queerteori, pejla läget i landet både teoretiskt och praktiskt samt diskutera .. Claudia Lindén: Mary Wollstonecraft och filosofin som feminist.
Ebba Wittbrattströms: Ur.
Vad krävs för att en politik ska vara feministisk? Enligt mig två saker, politiken ska 1) bygga på uppfattningen att världen inte är jämställd men bör vara
det 2) prioritera åtgärder som gör världen jämställd. Frågan om feminism kopplad till yrkesroll är inte enkel. Vad är en feministisk chef? En feministisk
opinionsbildare?
10 feb 2015 . Friheten realiseras genom att plastifiera filosofin, det vill säga att överskrida det filosofiska rummet som är inkapabelt att ta emot kvinnlig
essens. Att plastifiera filosofin börjar med imitation (lära sig att göra som männen, formas med dem), fortsätter med att köna filosofins subjekt (att
teoretisera feminismen).
29 aug 2010 . Luce Irigaray, fransk feministisk teoretiker inom filosofi, lingvistik och psykoanalys. ”Är E=mc2 en sexistisk ekvation? … Kanske det. Låt
oss göra hypotesen att den är det på så sätt att den prioriterar ljusets hastighet framför andra hastigheter som är av största vikt för oss. Vad som för mig
tyder på den.
Uppsatser om FEMINISTISK FILOSOFI. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för
uppsatser, stipendier & examensarbeten.
10 dec 2015 . Anna Nyman, 23 år, från Sundsvall, läser genusvetenskap A, är just nu särskilt intresserad av att lära sig mer om feministisk filosofi.
Daniella Dagher, 21 år, från Stockholm, läser språkvetarprogrammet, brinner för intersektionalitet och antirasism. Agnes Lindquist, 22 år, från Luleå,
studerar franska på.
Brevet handlar mycket om kvinnor, och i samband med kvinnor blir stilbrott, avbrutna logiska kedjor och åsiktssvängar våldsamma. Först skriver en
logiskt resonerande lärd filosof och sedan en idiot till bigott tönt, Pseudopaulus. Det jag nu tar fram, får mig att tro på minst två pseu-dopaulus (PP).
Den nya jag hittat verkar inte.
Filosofi för gymnasieskolan. Ny upplaga, anpassad till ämnesplanen för filosofi 1 och 2 Större utrymme för moralfilosofi Hjälper eleven att bättre lära
känna och förstå vår värld.
Gemensamt för judisk, kristen och muslimsk feministisk texttolkning är också att man uppmärksammar att texten – det må vara den hebreiska bibeln,
den kristna bibeln eller Koranen – tolkats av män .. Här berörs alltså en fråga som diskuterats flitigt inom systematisk teologi och filosofi: är tro
förutsättningen för att förstå tro?
LIBRIS titelinformation: Feministisk filosofi [Ljudupptagning] : en antologi / redigerad och översatt av Ewa Jeanette Emt & Elisabeth Mansén.
tidskrift för politisk filosofi nr 1 2015. I den här artikeln kommer jag att diskutera några av de stånd punkter som finns kring idrott och maskulinitet. Jag
kommer fram för allt att ställa frågor kring relationen mellan de maskulinitets ideal som artikulerats inom idrottskulturen och olika feministiska
ståndpunkter. Bland annat.
21 sep 2013 . Aspegren säger att Platons filosofi i stor utsträckning inkorporerades i den kristna traditionen. 2:a är Aristoteles. Om Platon åtminstone är
lite lite förvirrande angående kvinnors förutsättningar att vara jämlika män så verkar Aristoteles kristallklar: kvinnan är en ofullkomlig man (deformed
man, Aspegren s.47).
27 maj 2010 . Jag har 2 skolarbeten som jag har bråttom med att lämna in som handlar om feministisk filosofi, 1 av dem ska jag bara skriva lite allmänt
om feministisk filosofi. I den andra ska jag fördjupa mig i en text som någon filosof har skrivit. några tips? Skolan är snart slut, snabba svar uppskattas.
"Det andra könet".
25 feb 2008 . Blott 21 år gammal lyckades Beauvoir erövra den höga franska examen ”agrégation” i filosofi vid den ansedda elitskolan École Normale
Supérieure. Den nyblivna läraren återfanns som tvåa på resultatlistan, efter den tre år äldre Jean-Paul Sartre, som hon träffat i samband med
förberedelserna inför provet.
Feminismen är en rörelse som strävar efter att göra kvinnan jämlik med mannen. Detta gäller såväl socialt, politiskt och ekonomiskt.
Konstnärlig offentlig 10p Konstfack 2005. Mälardalens trädgårdsmästarutbildning, (KY) Enköping 2004-05. Webbdesign och grafisk kommunikation,
Academedia , Stockholm 2003. Feministisk filosofi 7,5p Stockholms universitet 2000. Logik 5p Stockholms universitet 1999. Konstpedagogik 10p,
Konstfack Stockholm 1996.

2 jun 2014 . Catharinas verksamhet som religionsfilosof var gränsöverskridande och vette åt fenomenologi och feministisk filosofi. Hon verkade även
över fakultetsgränserna med handledning, mentorskap och forskning, bland annat i det tvärvetenskapliga projektet ”Förmoderna livshållningar – Idéer,
dygder och.
Alvarado, N. (2008). Effektiv sökning på internet. Lund: BTJ förlag. Andersson, Karl. (2007) Miljöetik. [Elektronisk]. Lund: BTJ förlag. Emt, E. J. och
Mansén, E. (red.) (1994). Feministisk filosofi : en antologi. Nora: Nya Doxa. Engström, I. (2008) Anorexia nervosa. [Elektronisk]. Internetmedicin.
Call for papers: Nytt nordiskt och baltiskt nätverk för feministisk filosofi. 8 december 2015. Första symposiet hålls i Umeå i mars nästa år med tema tid
och historia. Anmälan sker den här veckan.
13 sep 2017 . Det som måste återupprättas, och som kan återupprättas, är en feministisk filosofi samtidigt som nya idéer måste utvecklas om vad det
innebär att vara moralisk, vad det innebär att delta i världen och vad det innebär att inte bara förstöra, utan bygga upp något nytt.” Jag blir både glad och
hoppfull när jag.
9 okt 2015 . Posted in: Anarkism, Feminism, Filosofi, Galne Gunnar, Genus, Jämlikhet, Jämställdhet, Samhälle, Skola, Välfärdsstaten, Vänsterpolitik.
Tagged: anarkokapitalism, bidrag, bidragsberoende, det fria valet, egoism, ekonomi, Etatism, fria val, frivilliga donationer, frivillighet, Gollum,
hjärntvättning,.
8 mar 2017 . Vår nuvarande regering har deklarerat att den är världens första feministiska regering. I dagsläget är hälften av ministrarna kvinnor och
SVT har frågat några av dem på internationella kvinnodagen hur de märker att deras regering är just feministisk.
Få tog henne på allvar då, men hundra år senare skulle hon hyllas som en radikal feministisk föregångare. Lena Halldenius är docent i praktisk filosofi i
Lund och berättar att Wollstonecraft inte ifrågasatte att kvinnan ensam hade ansvar för hem och barn. Det är något som många feminister i dag har svårt
att förstå.
29 nov 2013 . Många av de mest intressanta tankarna i feministisk filosofi, och också inom psykologisk och biologisk sådan, utmanar faktiskt själva idén
om att skilja på arv och miljö. Tankarna bakom arv eller miljö är att den förstnämnda dikterar det vi ”verkligen” är, medan den senare är godtycklig,
oviss och föränderlig.
Seminariet startade under våren 2016 och syftar till att utgöra ett forum för feministisk filosofi, främst orienterat mot den kontinentalfilosofiska
traditionen. Seminariet hålls fyra gånger per termin, alternerande mellan Stockholms universitet (SU) och Södertörns högskola (SH). Det är öppet för
alla intresserade, speciellt.
1949 slog Simone de Beauvoirs idéer ner som en bomb i Frankrike. Boken "Det andra könet" svartlistades av den katolska kyrkan och vänner vände
henne ryggen. Idag ses hon som en feministisk ikon och boken har blivit en feministisk bibel. Många menar att det var i och med "Det andra könet" som
den moderna.
Välkommen till Filosofi 2 som är en fördjupning av Filosofi 1. Du kommer åter att möta de stora filosofiska frågeställningar du bekantat dig med i
Filosofi 1. Filosoferna i denna kurs kommer alla från de två senaste århundradena och de allra flesta från 1900-talet. Några feministiska perspektiv
tillkommer, men jag har valt att.
Feministisk filosofi intresserar sig för frågor som rör etiska, politiska, historiefilosofiska, metafysiska, ontologiska, epistemologiska och språkfilosofiska
förbindelser mellan kön, sexualitet och makt.Den här volymen består av nyskrivna artiklar i feministisk filosofi av kvinnliga filosofer från de fem
nordiska länderna. Bidragen.
5 aug 2013 . Hejsan, Jag funderar på att gå kursen i feministisk filosofi (Sthlm Univ) till hösten. Finnes det kanske någon här som redan har läst den eller
har några åsikter om fem fil rent allmänt eller om själva kursen. ha en bra dag! Upp. Användarvisningsbild. Pilatus: Inlägg: 8832: Blev medlem: 08 mar
2012 01:25: Ort:.
25 okt 2002 . Feminister har påvisat hur man inom gängse filosofi och vetenskap har gynnat ett visst, ”patriarkalt”, sätt att tänka. Den feministiska teorin
utgår dock i minst lika hög grad från generella och ideologiskt normerande teoretiska begrepp.
Feministisk filosofi och etik: en introduktion 7,5 hp. Vad är egentligen feminism? Vilka grundläggande antaganden och frågeställningar sysselsätter
feminismen? Hur kan den feministiska filosofin och etiken besvara de etiska problem vi upplever idag? I denna introduktionskurs försöker vi besvara
frågor som dessa genom.
Hennes teori utgår från existentialismens filosofi och hennes slutsats är man inte föds till kvinna utan detta är något som man blir på grund av det
samhälle man lever och formas i. I det västerländska tänkandet är mannen alltid subjektet medan kvinnan är objektet, det ”andra”. Men den här
underlägsenhet är inte naturgiven,.
Simone de Beauvoir (1908-1986), fransk författare, filosof, existentialist och feminist, var 20 när hon mötte Jean-Paul Sartre, 23, en man som från
början deklarerade att han vägrade vara trogen en och samma kvinna. De ingick en pakt att deras livslånga förhållande skulle vara öppet och barnlöst.
De båda skulle vara.
27 mar 2006 . 2. Elisabeth Anscombe, 1919 – 2001, Filosofiprofessor i Oxford och Cambridge. 3. Edith Stein, 1891 – 1938. 4. Ellen Key, 5. Lite om
Feministisk filosofi 1. Ayn Rand, 1905 – 1982, Objektiviskt En gång tillfrågades Ayn Rand av en journalist om hon kunde sammanfatta sin filosofi
medan hon stod på ett ben.
31 augusti, 2017Den feministiska ideologin delar upp folket i två hälfter och ställer dem mot varandra. Att göra det är ungefär som att uppvigla den
vänstra handen i kamp mot den högra – det enda som far illa är kroppen själv. En kvinna som tänker på sig själv i första hand som en individ, i jakt på
privilegier och resurser,.
Filosofi. Mary Wollstonecraft. Politisk filosofi var ett av mina favoritämnen på statsvetenskapliga institutionen i Göteborg. Sedan dess har jag inte
förkovrat mig så mycket som jag hade velat i detta ämne, men ett par filosofiska verk om feminism, inte minst Det andra könet, har jag läst. Lämna
gärna tips i kommentarsfältet på.
Simone de Beauvoir tog det tämligen länge för innan hon erhöll den allmänt vedertagna stämpeln existentiell filosof. Men trots sina provocerande inlägg
i samhällsdebatten och det faktum att hon var kvinna räknas hon i vår tid som en av de främsta filosoferna. Särskilt berömd är hon för att ha inlett den
moderna feminismen.
Feministisk politisk filosofi använder sig av metoder från feministisk filosofi och från politisk filosofi: • Feministisk filosofi: Kritiska metoder som
syftar till att fästa uppmärksamhet på hur kvinnor och deras behov, önskemål, intressen – idag och genom historien – ignorerats eller framställts på
nedvärderande vis. • Politisk.
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