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Instituttleders hilsen 
 
Da jeg - etter en lengre jule- og nyttårsferie i 
Japan og med sterke inntrykk fra Tokyos enorme 
menneskemengder mellom fantasifulle 
skyskrapere, buddhistiske templer, shintuistiske 
helligdommer, utendørs bad i varme kilder med 
etterfølgende massasje, sjømat som langt 
overskred mine forestillinger om menneskelig føde 
og, ikke minst, utsikt over snødekte Fuji, Japans 
hellige fjell - ankom Sydnesplassen 12-13 den 11. 
januar, måtte jeg straks omstille meg til en 
prosaisk kvantitativ virkelighet: budsjettet for 
2010. Vi visste at 2010 ville bli et vanskelig år; det 
var klart etter vedtak i fakultetsstyret i desember. 
I instituttrådets januarmøte la 
administrasjonssjefen og jeg frem en foreløpig 
budsjettorientering som avsluttet slik:  
 
"Det kan dermed trygt konkluderes med at 
inntektsgrunnlaget i budsjettet bare er tilstrekkelig 
til å opprettholde de aller mest grunnleggende 
driftsoppgavene, og knapt nok disse."  
 
Nå har imidlertid budsjettskruen fått nok en 
omdreining. I det nevnte fakultetsvedtaket i 

desember var instituttene forespeilt å bli tildelt til 
sammen 2,3 millioner kroner i form av 
resultatmidler for avlagte studiepoeng, men på 
grunn av budsjettekniske forhold som jeg ikke skal 
gå inn på her, går fakultetet nå inn for at disse 
likevel ikke blir fordelt. For FoF er dette 
dramatisk. På instituttrådsmøtet 22. februar la vi 
frem et budsjett som viser et misforhold mellom 
inntekstramme og utgifter på kr. 316 740. Da er 
utgiftene redusert til et minimum. Dette betyr at 
dersom vi ikke får flere midler enn det vi i 
skrivende stund har fått, har vi ingen mulighet til å 
drive instituttet på et faglig forsvarlig nivå i 
inneværende år. Vi vil ikke engang ha penger til 
det aller nødvendigste, som papir, fargebånd og 
telefon. 
 
Vi har forståelse for fakultetets vanskelige 
situasjon og har så langt støttet sparetiltakene som 
er foreslått og til dels iverksatt. Men i dette tilfelle 
må vi protestere, i første omgang med et brev til 
fakultetsledelsen. Vi har tro på at det urimelige i 
vår budsjettsituasjon vil bli forstått og at 
budsjettet blir styrket. Foreløpig kan vi gjøre lite 
annet enn å krysse fingrene. 
 

 

 
 
 

Med hilsen 
Vigdis Songe-Møller 
 
 
 

Studentenes spalte 
 

Siden dette er første utgaven av FoF-bulletinen i 
2010 ser fagutvalget det som passende å benytte 
anledningen til å informere litt om hva som 
beveger seg i studentmiljøet i disse dager. 
Høstsemesteret er vel overstått, og det ble behørig 
feiret med en flott julefeiring med hjemmelaget 
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gløgg, godt oppmøte og god stemning, en suksess vi 
håper kan være starten på en tradisjon. Det første 
allmøtet i semesteret fant sted 5. februar, med få, 
men engasjerte oppmøtte. Allmøtet er for alle 
studenter ved Institutt for filosofi og 
førstesemesterstudier, så ved neste anledning 
oppfordres flere til å kjenne sin besøkelsestid. 
Planleggingen av vårsemesterets sosiale meny 
begynner å ta form, og den første dagen som må 
markeres i kalenderen er 26. februar. Da er det 
nemlig tid for semesterets studentseminar . Denne 
gangen skal Torstein Krossnes holde innlegg om  
”Radikal og Fenomenologisk Perspektivisme”, 
Øyvind Madsen skal gi oss  ”Et sosialfilosofisk 
perspektiv på kommunikasjon  
mellom mennesker/kulturer som har helt ulike 
eksistensielle utgangspunkt”  og Live K. Torvund vil 
kanskje gi oss noen svar på ”Kva vil det seia å 
forstå?”, før John Barugahare avslutter 
innleggsrekken med en etisk problemstilling: ”Duty 
for Global Justice: A Justification of the Duty to 
Assist  to End Global Poverty”.  Det blir tid til 
diskusjoner underveis, og dagen rundes som vanlig 
av med mat og uformelt sosialt samvær. 
Fullstendig program med abstracts blir sendt ut på 
e-post, og alle interesserte må huske å melde seg 
på. Vel møtt!   
 

 
Tre studenter og ett bilde 
 
En annen nyhet av året er opprettelsen av 
”filosofisk syklubb”; en uformell arena for faglige 
diskusjoner. Dette er satt i gang av 
masterstudentene, men lavere grads studenter er 
også velkommen til å delta. Vi møtes ca. 
annenhver uke, og samlingen startes med at en av 
deltakerne presenterer en problemstilling som tas 
opp til diskusjon etterpå. Det er ønskelig med en 
viss kontinuitet, slik at man viderefører noe av 
tematikken fra forrige diskusjon i den neste. Hvis 
det er noen som er interessert i å være med er det 
bare å melde seg på på oppslagstavlen i femte 
etasje, der vil det også bli opplyst om tidspunkt for 
kollokviene. 
 
Fagutvalget ønsker også å fortsette tradisjonen 
med filmkvelder, hvor både vitenskapelig ansatte 
og studenter kan bidra. En filmkveld på filosofisk 
institutt vil typisk bestå av filmvisning som 
etterfølges av et innlegg som tar opp filosofiske 
problemstillinger knyttet til filmen. Deretter åpnes 
det for diskusjon og etter hvert mer uformell 

sosialisering. Så hvis man vet om en god film som 
får det til å rykke i den filosofiske nerven og har 
lyst til å dele tankene rundt den med andre er det 
bare å kontakte fagutvalget.  De datoene som er 
satt for filmkvelder i vår er: 11. mars, 8. april og 
13. mai.  
 
Vi gleder oss! 
 
For fagutvalget, Linda McGuffie 
 
 

Tallenes tale: Studentstatistikk 
for høsten 2009 
 
Studenttallene for høsten er nå klare.  
 
På Akademisk skriving møtte 502 av 584 oppmeldte 
kandidater til eksamen, hvorav 497 bestod. Det gir 
en strykprosent på 1. 
 
På Tekst & kultur møtte 212 av 285 oppmeldte 
kandidater, de aller fleste ved seminarmodellen. 
22 av kandidatene strøk, alle med skoleeksamen. 
Samlet strykprosent for emnet var 7. 
 
Ved Examen philosophicum var det i 
utgangspunktet 2 548 eksamensoppmeldte 
kandidater i høst, 471 (18,5 %) ved skoleeksamen. I 
alt møtte 2 241 studenter til eksamen, hvorav i alt 
156 strøk, tilsvarende 7 %.  
 
Som tidligere er det ved skoleeksamen brorparten 
(89 av de 156) av stryktallene kommer. 
 
Ved fagstudiene i filosofi og idéhistorie var det i 
høst i alt 238 som var oppmeldt til eksamen ved de 
ulike emnene, hvorav 150 også møtte til eksamen. 
Det er emnene FIL113 Samtidsfilosofi, FIL211 
Filosofisk særemne 1 og IDH201 Politisk idéhistorie 
som bidrar mest til et svakt voksende totaltall i 
forhold til de siste semestrene. I alt har disse tre 
emnene 64 % av de avlagte eksamenene ved 
fagstudiet. Innføringen av årsstudiet i filosofi er 
naturligvis hovedforklaringen på økningen i 
studenttall. 
 
 

Instituttseminarer og 
instituttlunsjer i vårsemesteret 
 
Både instituttlunsjene og instituttseminarene er i 
gang for vårsemesteret. Vi minner om (det 
resterende) programmet også her.   
 
Instituttlunsjene 
 
� 11. mars kl. 11.30 – 12.30: . 
  Arild Birkenes lanserer utgivelsen av   
  hovedfagsoppgave fra Filosofisk institutt fra 1996 
 
 
� 8. april kl. 12 -13: Byaruhanga Rukooko og  



    Edward Wamala: Presentation of ”Program for 
   Ethics and Public Administration” at Makerere    
   University, Kampala, Uganda. 
 
� 6. mai kl. 12-13: Knut Ågotnes: Hvorfor  
   undervise filosofi i Athen? 
 
� 3. juni – foreløpig åpent. 
 
Lunsjene er åpne for alle ansatte. 

 
Instituttseminarene 

 
� 25. mars: kl. 18.15:  Stipendiat Mette Hansen: 

Perceptual Content 
 
� 29. april: kl. 18.15: Førstelektor Anita Leirfall: Kant  
    om tid, rom og orientering 
 
� 27. mai kl. 18.15: Stipendiat Jonas Lillebø (tittel     
    kommer senere) 
 
� 3. juni. kl. 18.15: Professor Garry L. Hagberg. Tittel  
    kommer senere. NB! Dato kan bli endret her 
 
Seminarene går av stabelen på rom 210 på Sydnesplassen 
12/13. Alle studenter, ansatte og andre interesserte ønskes 
velkommen! 

 
 
Bergensnettverket for kvinner i 
filosofien 
 
...har nå fått sine nettsider, der man vil finne 
oppdatert informasjon om kommende 
seminarrekker og andre aktiviteter. Mer 
informasjon vil man finne på: 
 
http://www.uib.no/fof/forskning/bergensnettverk
et-for-kvinner-i-filosofi 
 

 
 
 
 

Fra semeserterstartdagen 
Vår etter hvert tradisjonelle semesterstartdag for 
studenter og lærere på filosofi og idéhistorie gikk 
av stabelen 18. januar. Stort oppmøte og god 
stemning preget dagen, som ved siden av 
informasjon om studiene på alle nivåer også hadde 
flere andre innlegg.  
 
Først ute var Ellen Solsvik fra UB som informerte 
om biblioteksportalen. Hun ble etterfulgt av Alois 
Pichler som snakket om filosofiressurser på web og 
særlig om DISCOVERY - Digital Semantic Corpora 
for Virtual Research in Philosophy. Hans Christian 
Farsethås satte, gjennom innlegget ”Filosofi som 
yrke?” fokus på filosofiens anvendelsesmuligheter i 
samfunnet. Hans egen vei med utgangspunkt i 
filosofi innen arbeidslivsstudier, via prosjektet 
”Arbeidsmiljø på flerkulturelle arbeidsplasser” og 
til hans nåværende rolle som fagansvarlig for 
”Norge som innvandringsland” som omfatter fire 15 
studiepoengsemner, var et eksempel til inspirasjon 
for studentene.  
 
Stipendiat Jonas Gamborg Lillebø avsluttet med 
”Oversettelsens paradigme” med utgangspunkt i 
Ricoeur og hans tanker om oversettelse. Også han 
med fokus på det flerkulturelle samfunns mange 
utfordringer. Instituttet vil fortsette å sette fokus 
på filosofifagets anvendelse i dagens samfunn.  
 

 
Årvåkne studenter lyttende til innlegg om 
filosofiens mulige yrkesanvendelse. 
 
Også i år ble det servert lunsj til de frammøtte før 
det hele ble avrundet med pizza og brus. 

 
 
Studentblogg 
 
Masterstudent Øyvind Madsen sin blogg kan være 
av interesse for flere med FoF-tilknytning. Med 
hans egne ord: ”Siden jeg studerer filosofi på 
masternivå, er det naturlig for meg å dele mine 
tanker og erfaringer med publikum. Det er 
gjennom skriving vi utvikler våre tanker videre”. I 
siste innlegget finner vi hans opplevelse av det 
siste orienteringsmøtet ved instituttet. 
 



Bloggen finner man på: http://filosof-
oymano68.blogspot.com/2010/01/pa-gjensyn.html 
 

 
Øyvind Madsen 

 
alle@fof 
 
Vi benytter anledningen til å minne om vårt 
nyhetsbrev ”alle@fof”, der man vil finne 
dagsaktuelle og viktige beskjeder om likt og ulikt, 
f. eks. søknadsfrister. Informasjonsbrevet finnes på 
nettsidene våre:   
 
http://www.uib.no/fof/om-instituttet/for-
instituttets-ansatte 
 
 

FoF-folk i aksjon 
 
• Jørgen Pedersen og Hans Marius Hansteen var 

gjester på frokostmøtet i Studentersamfunnet 
den 5. februar. Der presenterte de boken om 
”Moderne politisk teori”, der Pedersen er 
redaktør og Hansteen blant bidragsyterne:  
http://samfunnet.uib.no/index.php?vm=progr
am&id=690 

 
• Hansteen representerte også instituttet på 

Fagleg-pedagogisk dag 2010, der han snakket 
om ”Poetikk og politikk: Immanuel Kant og 
Jaques Rancière møter Ivar Aasen”. Han var i 
år den eneste fra instituttet som benyttet 
denne fine sjansen til å formidle fag og 
forskning til et lydhørt publikum av lektorer i 
den videregående skole.  

 
• Forskningsgruppen for sosialfilosofi og politisk 

teori ved FoF holdt heldagsseminar den 16. 
februar. Tittelen på seminaret var Den franske 
epistemologiske tradisjonen. Seminaret ble 
meget vellykket og med riktig godt oppmøte.  
Etter innledning fra hans Christian Farsethaas 
kunne deltakerne høre Paola de Cuzzani 
foredra om ”Den franske skole i medisinsk 
epistemologi”. Videre snakket Linn Kjerland 
om ”Bachelard og overraskelsens 
epistemologiske verdi”, mens Arild Utaker 
tematiserte Canguilhem og Foucault sitt syn på 
forholdet mellom det epistemologiske og det 

arkeologiske. Svein Atle Skålevåg og Johs. 
Hjellbrekke tok sitt utgangspunkt i henholdsvis 
Foucault og Bourdieu, før Knut Venneslan 
avrundet med ”Deleuze om Kant”. 

 
  
 

Nye publikasjoner 
 
Følgende publikasjoner er innmeldt og registrert 
hittil i år: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Cuzzani, Paola og M. Pasini (red): Fiducia e 
Paura/Fear and trust, Città del silenzio edizioni, 
Italia, 2009 
 
De Cuzzani, Paola: “Paura e sicurezza 
nell’Europa delle diversita”, i De Cuzzani, Paola 
& M. Pasini (red.): Fiducia e Paura/Fear and 
trust, Città del silenzio edizioni, Italia, 2009 
 
Farsethås, Hans Christian: “Conflicts in the 
biopolitics of work-related immigration”, i    
De Cuzzani, Paola og M. Pasini (red.): Fiducia e 
Paura/Fear and trust, Città del silenzio edizioni, 
Italia, 2009 
 
Hansteen, Hans Marius: "Axel Honneth - 
anerkjenningskamp og demokrati", i Pedersen, 
Jørgen: Moderne politisk teori, Pax forlag 2010.  
 
Lillebø, Jonas "The concept of culture in 
pluralistic Europe", i De Cuzzani, Paola og M. 
Pasini (red.): Fiducia e Paura/Fear and trust, 
Città del silenzio edizioni, Italia, 2009 
 
Pedersen, Jørgen: ”John Rawls - En realistisk 
utopist”, i Pedersen, J. (red.): Moderne politisk 
teori s 28 - 50. 
 
Pedersen, Jørgen: ”Jürgen Habermas - 
offentlighetens teoretiker”, i Pedersen, J. (red.): 
Moderne politisk teori, s. 118 - 141. 
 
Pedersen, Jørgen: ”Statens rolle”. Kronikk i BT 
25.01.10  
 
Pedersen, Jørgen: ”Sosialfilosofi. En 
rekonstruktiv eller dekonstruktiv disiplin?”, 
Agora nr. 4 2009.  
 
Pedersen, Jørgen: ”Kritisk teori i dag”, Agora, nr 
4 2009.   
 
Svendsen, Lars Fr. H.: Filosofia della paura, 
(overs. Eleanore Petrarca), Alberto Castelvecci 
Editore, Roma 2010 
 
Svendsen, Lars Fr. H.: A Philosophy of Evil 
(overs. Kerri A. Pierce),  Dalkey Archive Press, 
Champaign/London 2010. 
 
 


