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Instituttleders hilsen 
 
Også dette har vært et godt år for FoF. Student-
tallet vårt øker, fire doktorgrader er avlagt i år, 
og vi venter minst like mange neste år. Men vi 
har ikke fått igangsatt det planlagte PPE 
programmet: her er vi helt avhengig av at 
universitetet sentralt gir incentiver til de 
aktuelle miljøene for å få i gang et samarbeid. 
FoF kan ikke med sine begrensede ressurser 
gjøre det som skal til for å få dette i gang, til 
tross for gjentatte forsøk de siste 7 år. På 
forskningssiden fortsetter veksten i antallet 
publikasjoner og deres kvalitet. Sorin og Kevin 
har nettopp fått tilslag på NFRs Fripro 
utlysning. Vi har nå tre store ekstern-finansierte 
prosjekter ved FoF, Michaels årsaksprosjekt, 
Ole Hjortlands logikkprosjekt og det nye om 
matematikkens filosofi. Dette er ganske god 
uttelling på under fire forskerårsverk finansiert 
over HFs budsjett. I tillegg til disse tre 
prosjektene innenfor teoretisk filosofi, ligger vi 
også godt an til å utvikle sterke prosjekter 
innenfor praktisk filosofi, antikkens filosofi, og 
filosofi og tekstteknologi. 
 
Denne aktiviteten illustrerer at tiden nå er 
overmoden til å «normalisere» organiseringen 
av FoF. Vi har et stort og aktivt fagmiljø, men 
vi har bare litt over 7 stillinger til filosofifaget. 
I de andre vitenskapelige stillingene har vi et 
virvar av tilsettingsvilkår. Vi bør nå kunne få 
aksept for at alle med forskerkompetanse i 
utgangspunktet har like vilkår i sine stillinger, 
både når det gjelder forskningstid og fordeling 
av undervisning mellom exphil og fagstudiet.  
 
 

 
 
 
Vi må ha et totalbudsjett for alle stillingene, 
fordelt mellom HF og Universitetet sentralt, 
omtrent som i dag. Undervisningsoppgavene 
totalt på instituttet fordeles også omtrent som i 
dag mellom fagstudiet og exphil, men kan 
variere for den enkelte ansatte avhengig av 
interesser og behov, og ikke som i dag avhengig 
av om en er ansatt på exphil eller fagstudiet. 
Dette er en modell som tydeligere reflekterer 
den faglige virkelighet ved FoF, og fordelingen 
av undervisningsoppgaver mellom fagstudiet 
og exphil. Det er ingen rasjonelle grunner til å 
opprettholde dagens uoversiktlige struktur. I 
tillegg kommer utfordringene med oppdatering 
av exphilundervisningen mot et perspektivfag 
mer enn et innføringsfag, noe som også krever 
høyere kompetanse blant Fofs lærere. Mitt mål 
er at vi får dette på plass til den nye instituttleder 
tiltrer 1. august neste år. 
 

Men nå er tiden til å ønske alle 
en riktig God Jul! 

 
Reidar Lie  

FoF-bulletin 
Nyhetsbrev fra Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 
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Fra instituttrådet 
 
Orienteringssaker 
I forbindelse med nedleggingen av ex.fac.-
emnet Tekst og kultur opprettet fakultetet en 
arbeidsgruppe for revisjon av ex.fac.-emnene 
Akademisk skriving og Språk og kommunika-
sjon. Arbeidsgruppen har levert forslag til 
reviderte emnebeskrivelser for både Akademisk 
skriving og Språk om kommunikasjon som nå 
har endret navn til Språkkunnskap. Disse er 
godkjent av fakultetsstyret og vil bli iverksatt 
fra høsten og med 2019. 
 
Vedtakssaker 
Oppretting av nytt emne – RET100 Innføring i 
retorikk (sak 19/2018) 
Bakgrunnen for opprettelsen av RET100 er 
endringen av hvilke Examen-facultatum emner 
HF-fakultetet tilbyr. Dette vil også styrke 
instituttets rolle i retorikkprogrammets faglige 
utforming og innhold. Med dette emnet vil et 
typisk førstesemester for studenter på Bahcelor-
programmet i retorikk bestå av Akademisk 
skriving, Examen philosophicum og Innføring i 
retorikk. 
 
Endring av sensurordningen ved Examen 
philosophicum (sak 20/2018) 
Instituttråd slutter seg til forslag om å innføre en 
prøveordning med én sensor for vårsemester 
2019. På seminarmodellen skal minst en 
fakultetsvariant innføre ordningen slik at 
seminarlederne sensurerer egne studenter, og 
minst en fakultetsvariant skal innføre ordningen 
slik at seminarlederne sensurerer andres 
studenter. Det er forutsatt at undervisningslaget 
utarbeider en felles, skriftlig veiledning for 
seminarlederne for hver enkelt seminar-
oppgave. Denne skal foreligge før seminar-
samlingen hvor oppgaven blir presentert. 
Instituttrådet går inn for at det i tillegg ansettes 
en ekstern tilsynssensor i dette tidsrommet som 
vil ivareta bl.a. kontrollfunksjoner. 
 
Utvalg for Examen philosophicum får ansvaret 
for å utarbeide implementeringsplan og til å 
ferdigstille sensuropplegget langs de linjene 
som er skissert i utvalgets notat. 
 
Ordningen evalueres etter vårsemesteret 2019. 
Videreføring etter dette vil kreve nytt vedtak i 
instituttrådet. 
 

Valg av representant til innstillingsutvalg for 
ansettelse av ny instituttleder (sak 21/2018) 
Instituttrådet har valgt Ole Hjortland til å 
representere instituttrådet som arbeidsgiver-
representant i innstillingsutvalget for tilsetting 
av ny instituttleder. Vibeke Tellmann er valgt til 
varamedlem. 
 

Stans i tilsettingsprosess for to stillinger ved 
Examen philosophicum (sak 22/2018) 
Begrunnelsen for å stanse tilsettingsprosessen 
er knyttet til de pågående studieplanprosessene 
ved Det matematisk-naturvitenskapelige-
fakultetet og i noen grad også ved Det juridiske 
fakultet. Begge disse fakultetene har konkrete 
planer om å legge Examen philosophicum til 3. 
eller 4. semester i studiet. 
 
 

Høstens vikarer på førstesemester-
studiene 
Examen philosophicum: 
 Arne Magnar Rygg 
 Kjetil Skjerve 
 David Vogt  
 Johannes Servan 
 Vivil Haraldsen 
 Tore Ringheim 
 Silje Langvatn 
 Petra Hedberg 
 Mark Young 
 Sofie Lekve 
 Heinz Wilhelm Krüger 
 Henrik Olsen 

 
Akademisk skriving: 
 Helle Nyvold 
 Rebecka Ahvenniemi 
 Vivil Haraldsen 

 
Tekst og kultur: 
 Øystein Hide 
 Ole Johan Holgernes 

 
Språk og kommunikasjon: 
 Anders Didriksen 
 Hilde Johansen 
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David Vogts disputas 
 

 
Fra venstre: Jørn Jacobsen, Antony Duff, David Vogt, 
Reidar Lie, Espen Gamlund, Arne Johan Vetlesen og Jesse 
Tomalty 
 
David Chelsom Vogt disputerte 24. august for 
ph.d.-graden. Avhandlingens tittel er: Crime, 
Punishment and Understanding Justice through 
Injustice. 
Vogt holdt prøveforelesningen tidligere samme 
dag hvor oppgitt emne var: "Retributive justice 
and the case of Breivik: What insights can be 
gained from the application of the retributivist 
account of punishment developed in the thesis 
to the case of Anders Behring Breivik?" 
 
Opponenter: 
1. Opponent: Professor Antony Duff, 
Department of Philosophy, University of 
Stirling 
 
2. Opponent: Professor Arne Johan Vetlesen, 
Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og 
klassiske språk, Universitetet i Oslo 
 
Førsteamanuensis Jesse Tomalty, Institutt for 
filosofi og førstesemesterstudier, har vært 
komiteens leder. 
 
Settedekan Professor Reidar Lie, Institutt for 
filosofi og førstesemesterstudier, ledet 
disputasen. 
 
 
 

Gro Rørstadbottens disputas 
 

 
Fra venstre: Jacob Howland, Claudia Baracchi, Paola de 
Cuzzani, Gro Rørstadbotten, Vigdis Songe-Møller, Reidar 
Lie og Kristin Sampson 
 
Gro Rørstadbotten disputerte 6. desember for 
ph.d.-graden. Avhandlingens tittel er: Plato – A 
Voice for Peace. Political Accountability and 
Dramatic Staging. 
Rørstadbotten holdt prøveforelesningen 
tidligere samme dag hvor oppgitt emne var: "A 
more refined comparative evaluation of 
philosophy and sophistry vis-à-vis the question 
of peace." 
 
Opponenter:  
1. Opponent: Professor Jacob Howland, Henry 
Kendall College of Arts & Sciences, Philosophy 
and Religion University of Tulsa, Oklahoma 
 
2. Opponent: Professor Claudia Baracchi, 
Department of Human Sciences for Education, 
University of Milan-Bicocca, Italia 
 
Professor Paola de Cuzzani, Institutt for filosofi 
og førstesemesterstudier, har vært komiteens 
leder.  
 
Settedekan professor Reidar Lie, Institutt for 
filosofi og førstesemesterstudier, ledet 
disputasen. 
 

 

http://bora.uib.no/handle/1956/18120
http://bora.uib.no/handle/1956/18120
http://bora.uib.no/handle/1956/18120
https://www.law.umn.edu/profiles/antony-duff
https://www.hf.uio.no/ifikk/personer/vit/filosofi/fast/arnejv/
https://www.uib.no/personer/Jesse.Tomalty
https://www.uib.no/personer/Reidar.K.Lie
https://www.uib.no/nye-doktorgrader/122513/platon-en-talsmann-fred
https://www.uib.no/nye-doktorgrader/122513/platon-en-talsmann-fred
https://www.uib.no/nye-doktorgrader/122513/platon-en-talsmann-fred
https://faculty.utulsa.edu/%7E/jacob-howland
https://www.unimib.it/claudia-baracchi
https://www.uib.no/personer/Paola.De.Cuzzani
https://www.uib.no/personer/Reidar.K.Lie
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FRIPRO-midler til Sorin Bangu og 
Kevin Cahill 
 

 
Fra venstre: Sorin Bangu og Kevin Cahill 
 
I desember fikk Sorin Bangu (prosjektleder) og 
Kevin Cahill (samarbeidspartner) tildelt ca 
NOK 10 mill. fra Forskningsrådets midler til 
FRIPRO-FRIHUMSAM-prosjekter. Tittelen på 
forskningsprosjektet er "Mathematics with a 
Human Face: Set Theory within a Naturalized 
Wittgensteinean Framework". Prosjektet har en 
varighet på fire år med oppstart høsten 2019.  
Det innehar også to nye stillinger, en ph.d.- og 
en postdoc. Disse vil bli utlyst så snart som 
mulig.  
 
Målsettingen med prosjektet er å undersøke 
hvorfor begreper som "sett" og "tall" fortsatt er 
filosofisk obskure - ingen vet egentlig hva disse 
er – til tross for matematikkens enorme suksess 
de siste århundrene. Tanken er å nærme seg 
problemstillingen fra et nytt perspektiv, 
nærmere bestemt ved å bygge på Wittgensteins 
innsikt om at "matematikk er tross alt et 
antropologisk fenomen" (Remarks on the 
Foundations of Mathematics (RFM) VII-33). 
Med utgangspunkt i denne innsikten vil vi 
betrakte matematikk, særlig Sett-teori, som en 
spesiell, i siste instans sosial, praksis som er 
grunnleggende for menneskets livsform. 
Prosjektet har også en tverrfaglig dimensjon 
hvor Wittgensteinarkivet i Bergen (WAB) samt 
fagdisipliner som antropologi, psykologi og 
matematikk vil bli trukket inn. 
 
For en mer utfyllende beskrivelse av prosjektet, 
se omtalen FRIPRO funding to Sorin Bangu and 
Kevin Cahill på våre nettsider. 
 
 

 
 

Julie Zahle har mottatt to stipend 
for å arrangere workshops  
 

 
Fra Nordisk samarbeidsnemnd for humanistisk 
og samfunnsvitenskapelig forskning (NOS-HS) 
har Zahle, sammen med, Caterina Marchionni 
(University of Helsinki) og Marion Godman 
(University of Copenhagen) mottatt SEK: 431. 
341 i støtte til å arrangere tre workshops innen 
temaet “Types of Reactivity in the Human 
Sciences”. 
 
Fra Strategisk program for internasjonalt 
forskningssamarbeid (SPIRE), Universitet i 
Bergen har Zahle mottatt NOK: 90.000 i støtte 
til å organisere en workshop innen temaet 
“Objectivity in Social Research”. 
 

Argumentasjon som ferdighet: 
Studentaktiv læring på examen 
philosophicum 
 
Ole Hjortland og Pål Antonsen har fått tilslag på 
en prosjektsøknad til Norgesuniversitetet, Digi-
talisering for utdanningskvalitet utlysningen. 
Tildelingen er på NOK 200.000 for 2019 og er 
gitt tilsagn om 100.000 i 2020. 
 
Prosjektet «Argumentasjon som ferdighet: 
Studentaktiv læring på examen philosophicum» 
har som målsetting å heve undervisnings- og 
læringskvaliteten på ex.phil. ved Det 
humanistiske fakultet og Det samfunnsviten-
skapelige fakultet.   
 
Prosjektet skal utvikle et nytt læringsdesign 
som skal bidra til å styrke logikkdelen i ex.phil. 

https://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/FRIHUMSAM/1253985115224
http://wab.uib.no/
https://www.uib.no/en/fof/122915/fripro-funding-sorin-bangu-and-kevin-cahill
https://www.uib.no/en/fof/122915/fripro-funding-sorin-bangu-and-kevin-cahill
https://www.norden.org/no/funding-opportunities/nordisk-samarbeidsnemnd-humanistisk-og-samfunnsvitenskapelig-forskning-nos-hs
https://www.norden.org/no/funding-opportunities/nordisk-samarbeidsnemnd-humanistisk-og-samfunnsvitenskapelig-forskning-nos-hs
https://tuhat.helsinki.fi/portal/en/persons/caterina-marchionni(72b49170-803b-4bbf-a7ae-43b8fd57e01b).html
https://mcc.ku.dk/staff/?id=607508&vis=medarbejder
https://www.uib.no/fa/75098/spire-s%C3%A5kornsmidler
https://www.uib.no/fa/75098/spire-s%C3%A5kornsmidler
https://norgesuniversitetet.no/artikkel/17-prosjekter-far-digitaliseringsmidler
https://norgesuniversitetet.no/artikkel/17-prosjekter-far-digitaliseringsmidler
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I læringsdesignet blir det lagt stor vekt på at 
logikk og argumentasjonsanalyse er ferdighets-
fag, og har dermed andre pedagogiske 
utfordringer enn mer teoretiske temaer. 
Studentene trenger erfaring med argumenta-
sjonsoppgaver som er både konkrete og 
samfunnsaktuelle.  
 
Læringsdesignet skal gi en plattform for aktiv 
læring hvor studenter gruppevis kan løse 
studentaktive oppgaver i argumentasjonsteori. 
Slike oppgaver vil brukes både til å forberede 
studentene til forelesninger og seminarer, samt 
gi studenter ved eksamensmodellen et tilbud 
som er ferdighetsfremmende samarbeidslæring. 
 

Tenker hjernen? ny bok av Arild 
Utaker 
 

 
 
Kan en maskin tenke? Kan den snakke? Hva er 
forholdet mellom tenkning og språk? Mellom 
språk og verden? Mellom det vi hører og det vi 
ser? Hvordan er kommunikasjonsteknologier – 
fra bokstaver til smarttelefoner – med på å 
forme oss og måten vi tenker på? Hva skjer hvis 
vi overlater til snartenkte automater å si og å 
gjøre det vi ellers bruker kropp og hode til? 
 
Boken Tenker hjernen? tar utgangspunkt i at vi 
er språkdyr: snakkende og lyttende vesener, 
med historie og kultur, og med kropper som 
sanser og tar i bruk teknikker – fra håndens 
enkle redskaper til åndens avanserte tekno-
logier. Den gir innsiktsfulle og originale 
lesninger av kjente navn som Nietzsche, 
Saussure, Wittgenstein, Foucault, Derrida og 
Leroi-Gourhan. 
 
Redigert av Amund Børdahl som også har 
skrevet forord til boken. 
 

Rettferdig fordeling og rettferdig 
skatt ny bok av Jørgen Pedersen 

 
Er det rettferdig at noen mennesker arver store 
formuer mens andre ikke gjør det? Har de som 
har mest økonomiske ressurser, også mer makt 
enn andre, og er det i så fall urettferdig? Bør 
målet for den økonomiske politikken være å 
bekjempe fattigdom eller redusere forskjeller? 
 
Hvordan vi fordeler godene i samfunnet, har 
store konsekvenser for enkeltmenneskers liv. 
Hver og en av oss bør derfor sette seg inn i og 
delta i den kontinuerlige debatten om en 
rettferdig fordeling av disse godene. I denne 
boken presenterer og diskuterer Jørgen 
Pedersen en rekke teorier som gir forskjellige 
svar på hva et rettferdig samfunn er, og hvordan 
godene fordeles i et slikt samfunn. Teoriene 
spenner fra høyre til venstre, fra forsvar for 
minimalstaten til moderne forsvar for 
sosialisme. 
 
En av de viktigste og mest omdiskuterte måtene 
å fordele på er gjennom skatt. Derfor gir boken 
også en oversikt over sentrale sider ved det 
norske skattesystemet og en innføring i 
argumenter for og mot inntektsskatt, formues-
skatt, arveavgift og andre skatter. 
 
Boken er skrevet for alle med interesse for 
rettferdig fordeling, og berører spørsmål innen-
for filosofi, jus, statsvitenskap og økonomi. 
 

Samtaleserie om filosofi på 
Litteraturhuset i Bergen 
 
I høst overtok Espen Gamlund ansvaret for 
samtaleserien om filosofi på Litteraturhuset. 
Han har ledet samtalekveldene og har invitert 
folk som har forsket på eller skrevet om de ulike 
temaene som har blitt tatt opp. Sandra Lillebø er 

https://www.uib.no/hf/119764/filosofiske-samtaler-p%C3%A5-litteraturhuset
https://www.uib.no/hf/119764/filosofiske-samtaler-p%C3%A5-litteraturhuset
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programkonsulent på Litteraturhuset og initia-
tivtaker til samtaleserien.  
 
Gamlund håper de kan vekke nysgjerrighet og 
skape engasjement, men regner også med at de 
kan komme til å provosere litt.   
 
På Litteraturhuset får de anledning til å bringe 
filosofien ut av universitetet og skape en arena 
for refleksjon over sentrale menneskelige 
spørsmål. 
 
Høstens temaer har vært TID med 
samtalepartnerne Anita Leirfall og Anders 
Johansen (4. sept.), FRIHET med Kaja Melsom 
og Lars Fr. H. Svendsen (1. november) og 
SKJØNNHET med Steinar Bøyum og Ingvild 
Torsen (5. desember). 

 
Her fra samtalen om skjønnhet med Ingvild Torsen og 
Steinar Bøyum (til høyre). 
 
Samtaleserien fortsetter til våren og temaene da 
er MENINGEN MED LIVET med Heine A. 
Holmen og Einar Duenger Bøhn (21. januar), 
MORAL med Henrik Syse og Torbjørn Tännsjö 
(7. mars) og RASJONALITET med Ole T. 
Hjortland og Bjørn T. Ramberg (april/mai).  
 

Intervju med Gunnar Skirbekk 
 

 
I forbindelse med at den 24. verdenskongressen 
i filosofi ble avholdt i Beijing i år, ble også 
Gunnar Skirbekk intervjuet (presentert som en 
av 24 ledende filosofer innen vår tids filosofi). 

Intervjuet har den meget talende tittelen Avoid 
Being "Half-Modern" and "Argumentophobic" 
in Communicative Practice. Minnian He, som 
også har vært både her ved FoF og ved SVT i 
perioden 2016-2018 var en av intervjuerne. For 
de som ikke kjenner Gunnar Skirbekks 
engasjement som filosof og som aktiv 
samfunnsdebattant anbefaler vi å sjekke hans 
hjemmeside. 
 

Undervisning våren 2019 
KODE EMNE FAGLÆRER 

 
DIDAFIL2 Filosofididaktikk2 Vibeke 

Tellmann 
DIDAHUM2 Fagsamtale og 

munnleg 
formidling 

Hans Marius 
Hansteen, David 
Vogt  

FIL105, 
235,335 

Sinnsfilosofi Gunnar Karlsen 

FIL116 (E) Innføring i 
moderne politisk 
teori 

Jesse Tomalty 
Richard Sørli 

FIL120 Filosofihistoria 
frå antikken til 
opplysningstida 

H. Fossheim, G. 
Rørstadbotten, 
V. Tellmann 

FIL122 Filosofiske 
originaltekstar får 
antikken til 
opplysningstida 

Carola Feiin 
von Villiez 

FIL218, 318 
(E) 

Estetikk Ole Martin 
Skilleås 

FIL231, 232, 
310 

Ope emne (tema: 
filosofi og kjønn) 

Kristin 
Sampson 

FIL233, 333 Filosofien i 
antikken 

Hallvard 
Fossheim 

FIL236, 226 Miljøetikk Espen Gamlund, 
Trygve Lavik 

FIL247, 347 Epistemologi Franz Knappik 
FIL248, 348 
(E) 

Methods of 
analysis in Social 
Sciences 

Reidar Lie, Ole 
Hjortland m.fl. 

FIL249, 349 
(E) 

Politisk filosofi Jesse Tomalty 

FIL251 Bacheloroppgåve 
i filosofi 

Gro 
Rørstadbotten 

FIL344 (E) Forskningsemne i 
praktisk filosofi 

Espen Gamlund 

LOG110 Introduksjon til 
formallogikk 

Ole Hjortland, 
Ragnhild 
Jordahl, Gunnar 
Karlsen 

LOG111, 
311 

Deduksjon og 
metalogikk 

Ole Hjortland, 
Tore Ødegaard 

LOG112 Introduksjon til 
filosofisk logikk 

Ole Hjortland 

RET202, 
252 

Filosofi og 
retorikk (252 med 
bacheloroppgåve) 

Hans Marius 
Hansteen 

RET250 Bacheloroppgåve 
i retorikk 

Hans Marius 
Hansteen 

E=undervises på engelsk 

https://www.uib.no/personer/Anita.Leirfall
https://www.uib.no/personer/Anders.Johansen
https://www.uib.no/personer/Anders.Johansen
https://www.gyldendal.no/Forfattere/Melsom-Kaja
https://www.uib.no/personer/Lars.Fredrik.Svendsen
https://www.uib.no/personer/Steinar.B%C3%B8yum
https://www.hf.uio.no/ifikk/personer/vit/filosofi/fast/ingvilto/
https://www.hf.uio.no/ifikk/personer/vit/filosofi/fast/ingvilto/
https://uit.no/om/enhet/ansatte/person?p_document_id=344402&p_dimension_id=88151
https://uit.no/om/enhet/ansatte/person?p_document_id=344402&p_dimension_id=88151
https://www.uia.no/kk/profil/einardb
https://www.prio.org/People/Person/?x=3469
https://www.philosophy.su.se/english/research/our-researchers/faculty/torbj%C3%B6rn-t%C3%A4nnsj%C3%B6-1.154907
https://www.uib.no/personer/Ole.Thomassen.Hjortland
https://www.uib.no/personer/Ole.Thomassen.Hjortland
https://www.hf.uio.no/ifikk/personer/vit/filosofi/fast/bjoerntr/
http://wcp2018.pku.edu.cn/yw/index.htm
http://wcp2018.pku.edu.cn/yw/index.htm
https://www.youtube.com/watch?v=LgEUUnXzt7c
http://www.gunnarskirbekk.no/
http://www.gunnarskirbekk.no/
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Mastergrader våren 2018 
 
Fredrik Dreyer Moe: 
Historical epistemology. An exegesis of the 
epistemological object in clinical psychology 
and psychiatry. (veileder: Paola de Cuzzani) 
 
This master thesis aims at shedding light on 
psychopathology and the psychiatric diagnoses 
that are closely connected with it. The principal 
goal is to defend the view that psychiatric 
diagnoses that are classified in The Diagnostic 
and Statistical Manual of Mental Disorders 
(DSM), are an incomplete representation of 
psychopathology. According to these manual, 
psychiatric diagnoses are symptom-based 
categories that describe pathological behaviour. 
The nosology demarcates mental illness from 
non-mental illness, thus deciding what normal 
and pathological mental life is. However, the 
concept of psychopathology does not seem to be 
adequately conceptualised by psychiatric 
diagnoses. By using  Georges Canguilhem’s 
analysis of the concepts of the normal and the 
pathological in medicine, the master thesis 
illustrates that our understanding of normal and 
pathological mental life may be comprehended 
differently. Canguilhem’s concept of 
normativity can revitalize our conception of 
psychopathology as conveyed by diagnostic 
manuals. In this respect, it is possible to 
safeguard the empirical study of psychiatric 
diagnoses and include the individual aspect of 
mental suffering. 
 

 
 
Maria Haukås: 
Galskap – vårt siste tabu? Om haldningane til 
menneske med psykiske vanskar i lys av Michel 
Foucaults "Galskapens historie". (veileder: 
Paola de Cuzzani) 
 
Ved hjelp av Michel Foucault's Madness and 
Civilization: A History of Insanity in the Age of 
Reason analyserer Haukås hvordan vår tids 
holdning til mentale lidelser oppsto. Etter å ha 
gitt en presentasjon av dagens psykiatri, 
illustrerer hun hvordan psykiatriske pasienter 
fortsatt står overfor problemer som tvang, 

stigmatisering og det å bli redusert til rene 
vitenskapelige objekter. Foucaults teorier om 
makt blir analysert for å kaste lys over den 
historiske og teoretiske opprinnelsen til behand-
lingen av psykiatriske pasienter. Behandlings-
metoder som frihetsberøvelse og bruk av tvang 
har blitt brukt siden 1650 og er fortsatt i bruk 
den dag i dag. Det fremgår av Haukås sine 
analyser at den psykiatriske pasienten er et 
vitenskapelig objekt underkastet en medisinsk 
betraktning som dehumaniserer pasienten som 
person og gjør vedkommende til et medisinsk 
objekt. I tillegg fortsetter den psykiatriske 
pasienten å være et objekt for stigmatisering. 
 

Gjesteforelesere- og forskere 
 

 
Antony Duff som gjestet instituttet i forbindelse 
med David Vogts ph.d.-disputas holdt 
forelesningen "Two Models of Criminal Fault", 
28. august. 
 
 

 
Prof. Dr Marcus Willaschek holdt gjeste-
forelesningen "Kant´s Conception of Right" 3. 
september. 

https://www.law.umn.edu/profiles/antony-duff
https://www.uib.no/fof/119152/antony-duff-two-models-criminal-fault
https://www.uni-frankfurt.de/49558019/Willaschek_Marcus
https://www.uib.no/fof/119372/kant%C2%B4s-conception-right
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Agnes Callard holdt gjesteforelesningen 
"Valuing and Emotion" 13. september. 
 
 

 
Professor (emeritus) Mark Steiner holdt gjeste-
forelesningen "Wittgenstein vs. Turing on 
consistency and contradictions in mathematics" 
17. september. 
 
 

 
I regi av DICTUM-prosjektet holdt Christopher 
Roser fra Humboldt-universitetet i Berlin 
gjesteforelesningen "Rational Persuasion in 
Plato –What is the Difference between 
Dialetical and Rhetorical Argumentation?" 16. 
november.  
 
Evelyn Erickson besøker oss fra Federal 
University of Rio Grande do Norte i Brasil. Hun 
er PhD-student og skriver en avhandling om 
logikk. Evelyn skal være i Bergen frem til 

oktober 2019. Hun veiledes av Ole Hjortland og 
blir en del av logikkgruppen på instituttet.  
 

 
Her er Evelyn Erickson sammen med Ole Hjortland og 
Sveinung Sundfør Sivertsen på årets juleavslutning. 
 

Internasjonale konferanser, 
workshops, m.m. 

 
Causation vs Constitution: Loosening the 
Friction 
Konferansen ble arrangert 3. – 4. Desember.  
About the conference: "This conference brought 
together scholars working on the conceptual 
and methodological interplay between causal 
and constitutional dependencies, with the aim of 
making progress in resolving the apparent 
tension between these two modes of 
explanation, discovery, and modeling." 
 

Wittgensteinarkivet (WAB) 
Studentene som er med på å utvikle WiTTFind, 
et samarbeidsprosjekt mellom WAB og CIS 
(LMU) har fått LMU Forscherpreis für 
excellente Studierende i 2018.  
 
Alois Pichler har arrangert workshop i Siena til 
ære for Brian McGuinness: "WAB’s and 
FIBA’s Wittgenstein Editions: An Inventory" 
Certosa di Pontignano, Siena, 13.-15. December 
2018. 
 

https://philosophy.uchicago.edu/faculty/a-callard
https://www.uib.no/fof/119154/agnes-callard-valuing-and-emotion
https://en.philosophy.huji.ac.il/people/mark-steiner
https://www.uib.no/fof/119997/wittgenstein-vs-turing-consistency-and-contradictions-mathematics
https://www.uib.no/fof/119997/wittgenstein-vs-turing-consistency-and-contradictions-mathematics
https://ancient-philosophy.hu-berlin.de/en/ancient-philosophy/people/students/christopher-roser
https://ancient-philosophy.hu-berlin.de/en/ancient-philosophy/people/students/christopher-roser
https://www.uib.no/fof/121804/christopher-roser-rational-persuasion-plato-%E2%80%93what-difference-between-dialetical-and
https://www.uib.no/fof/121804/christopher-roser-rational-persuasion-plato-%E2%80%93what-difference-between-dialetical-and
https://www.uib.no/fof/121804/christopher-roser-rational-persuasion-plato-%E2%80%93what-difference-between-dialetical-and
https://sigaa.ufrn.br/sigaa/public/programa/noticias_desc.jsf?lc=lc=pt_BR&id=364&noticia=120987212
https://www.uib.no/fof/121021/causation-vs-constitution-loosening-friction
https://www.uib.no/fof/121021/causation-vs-constitution-loosening-friction
http://wittfind.cis.lmu.de/
https://www.geschichte.uni-muenchen.de/studium/studienbuero/angebote-fuer-studierende/studentische-konferenz1/index.html
https://www.geschichte.uni-muenchen.de/studium/studienbuero/angebote-fuer-studierende/studentische-konferenz1/index.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Brian_McGuinness
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Workshopen ble finansiert ved hjelp av midlene 
Wittgenstein- og tekstteknologigruppen fikk i 
kjølvannet av HumEval og samlet rundt 35 
deltakere, derav fire fra WAB. Den ble ko-
finansiert av Brennerarkivet Innsbruck, von 
Wright og Wittgensteinarkivet i Helsingfors og 
det Østerrikske Wittgensteinselskapet. 
 
Se WABs nettsider for en oversikt over 
besøkende m.m. inneværende semester. 
 

Bergensnettverket (BNKF) for 
kvinner i filosofi 
 
BNKF arrangerte lunsj for kvinnelige studenter 
27. september.  
 
Mimi Lam (Marie Curie Fellow, Senter for 
vitenskapsteori) var første foredragsholder i 
BNKFs seminarrekke dette semesteret. Tittelen 
på hennes innlegg var eSEAS: Enhancing 
Seafood Ethics and Sustainability og ble holdt 
4. oktober. 
 
1. november holdt Gro Rørstadbotten 
semesterets andre og siste innlegg: Plato - A 
voice for Peace: Political Accountability and 
Dramatic Staging.  
 

FoF-folk i aksjon 
 
Amund Børdahl har: 
-holdt foredraget "TU FU 1968: Tang-dynastiet 
og det 20. århundre møtes", på Georg 
Johannesen-seminaret 2018 / Nipefestivalen, 
28. juli. 
 
-holdt innlegget "Min tålmodighet er av tre", på 
lansering av César Vallejos Trilce i oversettelse 
ved Gisle Selnes, Cornerteateret i Bergen, 28. 
august. 
 
-holdt talen "Vi har funnet de dummes stein: 
Utsmykningens sitater", ved åpningen av Georg 
Johannesens plass 6. november (trykt som "Alt 
som er synlig er sant" i Prosopopeia 3/2018). 
 
-Holdt innlegget "Greek Tragedy and the 
Philosophers", som en introduksjon til foredrag 
av Simon Critchley, Kåkå Kverulantkatedralen, 
Stavanger 21. november. 
 

-holdt foredraget "Antikken og Vinje", på 
Konferanse om Aasmund Olavsson Vinje, 
USN, Bø 29.-30. november. 
 
Hallvard Fossheim har vært fagredaktør for 
spesialnummeret Antikkens politiske filosofi 
(dobbeltnummer av Agora; vol. 36, nr. 2-3; 300 
sider). 
 
Carola Freiin von Villiez har: 
-organisert to workshops i Norge og Tyskland i 
forbindelse med hennes NFR-DAAD prosjekt 
102148 NFR 182099/V11.  
 
-deltatt i et filosofi-evalueringspanel for det 
Portugisiske Forskningsrådets Stimulus of 
Scientific Employment, Individual Support - 
2017 Call.  
 
-blitt oppnevnt til advisory board for Aequitas, 
A Journal of Political Philosophy and Society.  
 
Anne Granberg og Hans Marius Hansteen 
deltok på fagdag på Litteraturhuset 9. november 
(samarbeid mellom Fagnettverk for Samfunns-
fag og økonomi, Hordaland fylkeskommune og 
Raftostiftelsen), med et opplegg om "Tenking 
og dømmekraft", der de startet med å la 
deltakerne ta del i en filosofisk samtale, før de 
presenterte didaktiske og politiske perspektiver 
med utgangspunkt hos Hannah Arendt og Kant. 
 
Hans Marius Hansteen  har holdt innlegget 
"Thinking Skills and Talking Skills - how are 
they cultivated" på workshop ved CEDiR: 
Cambridge Educational Dialogue Research 
Group 24. september og på konferansen "Dialog 
og Læring", HVL (Campus Rommetveit) 25.-
26. oktober. Innlegget er også framført på norsk, 
under tittelen "Å vera tenkje- og talefør", på 
forskingsdag for lektorutdanningene ved UiB, 
22. november. 
 
Ole Hjortland har holdt følgende foredrag: 
- «Disagreement about logic», Disagreement in 
philosophy conference, University of Bonn, 
Bonn, 12. oktober. 
 
-«Indispensability of logic», UNILOG, Vichy 
23. juni.  
 
-«Er det offentlige ordskiftet i forfall? Debatt i 
post-faktasamfunnet.», Radiologisk avdeling, 
Haukeland universitetssykehus 30. november. 
 

https://www.forskningsradet.no/no/Artikkel/Evaluering_av_humanistisk_forskning_i_Norge/1254011399850
http://www.helsinki.fi/wwa/
https://www.alws.at/de/
http://wab.uib.no/
https://www.uib.no/personer/Mimi.Elizabeth.Lam
https://www.uib.no/bnkf/120267/eseas-enhancing-seafood-ethics-and-sustainability
https://www.uib.no/bnkf/120267/eseas-enhancing-seafood-ethics-and-sustainability
https://www.uib.no/bnkf/120269/plato-voice-peace-political-accountability-and-dramatic-staging
https://www.uib.no/bnkf/120269/plato-voice-peace-political-accountability-and-dramatic-staging
https://www.uib.no/bnkf/120269/plato-voice-peace-political-accountability-and-dramatic-staging
https://www.idunn.no/agora/2018/02-03
https://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/ISDAAD/1254035756917?WT.mc_id=nyhetsbrev-ForskningsradetNorsk
https://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/ISDAAD/1254035756917?WT.mc_id=nyhetsbrev-ForskningsradetNorsk
https://www.mohrsiebeck.com/en/journal/aequitas-aequitas
https://www.mohrsiebeck.com/en/journal/aequitas-aequitas
https://www.educ.cam.ac.uk/research/groups/cedir/
https://www.educ.cam.ac.uk/research/groups/cedir/
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-Hjortland har også vært gjest på Dialogisk 
podcast live-show, Bergen offentlige bibliotek 
19. september. 
 
-og vært intervjuet om logikksjekk i 
Forskerforum 2. september. 
 
Ragnhild I. H. Jordahl har: 
-presentert artikkelen "Can dispositional 
theories allow possibilities going beyond the 
nomic?" først på Joint Session of the 
Aristotelian Society and the Mind Association, 
6.-8. juli, University of Oxford, og så på Nordic 
Network in Metaphysics, 27.-28. november, 
University of Gothenburg. 
 
-presentert artikkelen "Powers and 
Dispositions" ved PhD Net-konferansen, 
University of Helsinki, 19.-20. oktober. 
 
-skrevet innlegget "Lytt til autistiske stemmer" 
på trykk i Dagsavisen 28. august. 
 
-skrevet teksten "Hele mennesker" på trykk i 
Tidsskrift for Norsk psykologforening (nr. 
12/2018). 
 
Franz Knappik har holdt foredragene: 
-"Brandom and Hegel on Trust", på konferan-
sen "A força das regras. Lógica, Ação e 
Reconhecimento", 28.8.2018, Universidade 
Federal de Pernambuco, Recife (Brasil) 
(invitert). 
 
-"Hegel and Natural Kinds Essentialism" og 
"Hegel and social kinds", 30.-31. august 2018, 
på kongressen "III Congresso Hegel em 
diálogo: O Próprio Tempo Apreendido em 
Pensamento – Hegel Hoje", Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, Natal (Brasil) 
(keynote speaker.) 
 
Eivind Kolflaath har holdt foredragene: 
-"Domskonferansens formål og form" og 
"Strukturering av bevisbedømmelsen" på de 
nasjonale introduksjonsprogrammene for dom-
mere (Bergen 19. september) og dommer-
fullmektiger (Trondheim 23. august og 22. 
november). 
 
-"Bevisvurdering" ved Politihøgskolen i Oslo 
for nye politijurister 3. oktober, og i 
videreutdanning for politijurister 7. november. 
 

-"Hypoteser (teori og bruk)" (med Nina Sunde, 
Politihøgskolen) på Politihøgskolens utdanning 
av etterforskningsinstruktører, Oslo 9. 
november.  
 
-"Domskonferansen i straffesaker" på fagdag i 
Bergen tingrett 5. oktober. 
 
-"Sannsynligheter, forklaringer og fortellinger i 
bevisbedømmelsen" under bevissymposium 
ved Lunds universitet 14. november. 
 
-"Beviskrav og tvil i straffesaker" i Verdi-
børsen, NRK P2 25. oktober. 
 
-Kolflaath har i tillegg hatt samtale med 
lagdommer Tonje Vang og tingrettsdommer 
Ola Berg Lande om domskonferanser i 
straffesaker, episode av Dommerpodden 
(podkast av og for norske dommere) publisert i 
november. 
 
Anita Leirfall har i tillegg til å ha deltatt i 
samtalen om tid på Litteraturhuset (omtalt 
tidligere) hatt en samtale med den brasilianske 
komponisten Joãi MacDowell (bosatt i New 
York) om betydningen av samtidsopera og om 
filmskaperen Ingmar Bergmann på Moderna 
museet, Stockholm, 1. september. Intervjuet ble 
gjort i forbindelse med fremførelsen av 
MacDowells opera "The Seventh Seal" som er 
basert på Bergmanns film/manus.  
 
Jørgen Pedersen holdt foredraget "Er likhet 
rettferdig?" på Barneuniversitetet i Universi-
tetsaulaen 28. september.  
 
Kristin Sampson har: 
-publisert artikkelen «Den kjente og glemte 
Hypatia» s. 14-15 i Klassekampen, 10. oktober. 
 
-publisert artikkelen «Myntenes makt» s. 32-35 
i norske Le monde diplomatique, november. 
  
-holdt foredraget «Glemt filosofi: Hypatia av 
Alexandria» på Litteraturhuset i Oslo i høst. 
 
Sveinung Sundfør Sivertsen har hatt to 
forskningsopphold: 
-i juli ved Universität Leipzig, Leipzig Research 
Center for Early Child Development, Research 
Group Haun. 
 
-i oktober/november ved University of North 
Carolina at Chapel Hill. Under oppholdet hadde 

https://www.modernemedia.no/dialogisk/
https://www.modernemedia.no/dialogisk/
https://www.forskerforum.no/mennesker-er-ganske-darlige-til-a-argumentere-logisk/
https://www.aristoteliansociety.org.uk/the-joint-session/the-2018-joint-session/
https://www.aristoteliansociety.org.uk/the-joint-session/the-2018-joint-session/
https://nordicmetaphysics.org/
https://nordicmetaphysics.org/
https://www.dagsavisen.no/nyemeninger/lytt-til-autistiske-stemmer-1.1192865
https://psykologtidsskriftet.no/dokumentar/2018/12/hele-mennesker
http://anpof.org/portal/index.php/en/comunidade/agenda/item/126-eventos-nacionais-e-internacionais-no-brasil/16797-iii-congresso-hegel-em-dialogo-o-proprio-tempo-apreendido-em-pensamento
http://anpof.org/portal/index.php/en/comunidade/agenda/item/126-eventos-nacionais-e-internacionais-no-brasil/16797-iii-congresso-hegel-em-dialogo-o-proprio-tempo-apreendido-em-pensamento
http://anpof.org/portal/index.php/en/comunidade/agenda/item/126-eventos-nacionais-e-internacionais-no-brasil/16797-iii-congresso-hegel-em-dialogo-o-proprio-tempo-apreendido-em-pensamento
https://folk.uib.no/hfiek/Kolflaath-Verdiboersen-181025.pdf
https://radio.nrk.no/serie/verdiboersen/MKRV17014818/25-10-2018
https://radio.nrk.no/serie/verdiboersen/MKRV17014818/25-10-2018
https://www.youtube.com/watch?v=PB0t0DS8DQw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=PB0t0DS8DQw&feature=youtu.be
https://www.uib.no/universitetsaulaen/120551/barneuniversitetet-28-september-2018
https://www.uib.no/universitetsaulaen/120551/barneuniversitetet-28-september-2018
https://www.lfe.uni-leipzig.de/en/workgroup/workgroup-haun/
https://www.lfe.uni-leipzig.de/en/workgroup/workgroup-haun/
https://www.lfe.uni-leipzig.de/en/workgroup/workgroup-haun/
https://campaign.unc.edu/?gclid=Cj0KCQiAgMPgBRDDARIsAOh3uyILzZ2OtAtQtQyx5bBY2JLXWh-2kTOBCDU-HccoHMcUrijBrjVIlpkaAk1fEALw_wcB
https://campaign.unc.edu/?gclid=Cj0KCQiAgMPgBRDDARIsAOh3uyILzZ2OtAtQtQyx5bBY2JLXWh-2kTOBCDU-HccoHMcUrijBrjVIlpkaAk1fEALw_wcB
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han følgende presentasjoner: "Does the intrinsic 
reward of helping compensate for the cost of 
rendering help?" MADLAB meeting; 
November 7. The Kenan Institute for Ethics, 
Duke University og ‘The Partially Impartial 
Spectator.’ Work in progress seminar; 
November 7. Philosophy Department, 
University of North Carolina at Chapel Hill. 
 
Vibeke Tellmann  har: 
-deltatt med innlegget «Musikalitet i teorien. 
Om relasjoner mellom musikk og språk» på 
nettverksseminar for den nystartede Forsker-
gruppen i Litteratur og Musikk ved Høgskulen i 
Volda 17.-18. oktober 2018. Initiativtagere til 
gruppen er Anemari Neple og Geir Hjorthol ved 
Høgskulen i Volda.   
 
-holdt innlegg om Roland Barthes’ 
stemmebegrep i forskergruppen "Un-Settling 
Sites and Styles" ledet av Einar Røttingen, ved 
Griegakademiet, Institutt for musikk den 23. 
november. 
 
David Vogt holdt innlegg for dommerne i 
Gulating lagmannsrett på det årlige 
Gulatingseminaret i Nordheimsund 19. oktober. 
Innlegget, som ble etterfulgt av en panelsamtale 
med tre av lagdommerne, hadde tittelen: «Hva 
gjør straffen rettferdig? Og kan sosial 
urettferdighet i domfeltes bakgrunn undergrave 
straffens rettferdighet?» 
 

Personalnytt 

Paola de Cuzzani hadde 25 års jubileum som 
tilsatt ved UiB 1. oktober.  

Kristin Sampson har inneværende semester fått 
opprykk til professor.  
 

FoF gratulerer! 
 

Fra årets julefest 
 

 
Sidsel Aamodt, Gunnar Skirbekk og Erik Brown 
 

 
Pål Antonsen, Benjamin Martin og Amund Børdahl 
 

https://kenan.ethics.duke.edu/
https://kenan.ethics.duke.edu/
https://philosophy.unc.edu/
https://philosophy.unc.edu/
https://www.hivolda.no/tilsette/institutt-sprak-og-litteratur/anemari-neple
https://www.hivolda.no/tilsette/institutt-sprak-og-litteratur/geir-petter-hjorthol
https://kmd.uib.no/no/forskning/prosjekter/un--settling-sites-and-styles-performers-in-search-of-new-expressive-means
https://kmd.uib.no/no/forskning/prosjekter/un--settling-sites-and-styles-performers-in-search-of-new-expressive-means
https://www.uib.no/personer/Einar.R%C3%B8ttingen
https://kmd.uib.no/no/studier/musikk
https://www.uib.no/nb/personer/Kristin.Sampson
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ra julefesten 
 
 

 
VITENSKAPELIGE PUBLIKASJONER 

 
Pål Fjeldvig Antonsen: "Scorekeeping" i Analysis, Volume 78, Issue 4, oktober 2018, s. 589-595. 
 
Sorin Bangu: "Indispensability, Causation and Explanation" i Theoria. An international Journal of Theory, History and Foundations 
of Science, volum 33, issue 2, s. 219-232, 2018. 
 
- "The 'Miracle' of Applicability? The Curious Case of the Simple Harmonic Oscillator" (co-author: Robert H. C. Moir) i Foundations 
of physics, volum 48, issue 5, 2018. 
 
Michael C. Baumgartner, Lorenzo Casini, Beate Krickel: "Horizontal Surgicality and Mechanistic Constitution", Erkenntnis, first 
online, 28. juli 2018. 
 
- "Causal modeling with multi-value and fuzzy-set Coincidence Analysis" i Political Science Research and Methods, first online, 5. 
november, 2018. 
 
Hallvard Fossheim: "Past responsibility: History and the ethics of research on ethnic groups" i Studies in History and Philosophy 
of Science Part C: Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences , volum 72 (November 2018) ISSN: 
1369-8486. 
 
- "Aristotle on Children and Childhood" i Childhood in History: Perceptions of Children in the Ancient and Medieval Worlds, 
Routledge 2018. 
 
-"Regimer og maktfordeling hos Platon og Aristoteles". Agora: Journal for metafysisk spekulasjon, vol. 36 (nr. 2-3), 5-19, 2018. 
 
Carola Freiin von Viliez: “Emotional configuration and intellectual duty: Smith´s democratic concept of morality”. In: Journal of 
Scottish Philosophy 16.3. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2018. 
 
Gunnar Karlsen: "Aesthetic Appreciation in Nature and Literature", i Ecocritical Perspectives on Children's Texts and Cultures, 
(Part of the Critical Approaches to Children's Literature book series (CRACL)), s. 41-55, Springer 2018. 
 
Ole Koksvik, Gerhard Esben Øverland: "Profiting from poverty", i Canadian Journal of Philosophy first online, 25. juli 2018. 
 
Eivind Kolflaath: "Domskonferansen i straffesaker", i Lov og Rett, volum 57, hefte 6, s. 359-377, 2018. 
 
- Anmeldelse av Markus Jerkø: Bevisvurderingens rettslige rammer. Bevistema, bevisbyrde, beviskrav, i Tidsskrift for Strafferett 
2018 s. 238-245 
 
Cornelius Cappelen, Jørgen Pedersen: "Just wealth transfer taxation. Defending John Stuart Mill's scheme" i Politics, Philosophy 
and Economics, volum, 17, issue 3, s. 317-335, 2018. 
 
Alois Pichler: "Ludwig Wittgenstein: A report of two dreams from October 1942" i Nordic Wittgenstein Review, volum 7, nummer 
1, s. 101-107, 2018.  
 
-"Wittgenstein on Understanding: Language, Calculus, and Practice" i Wittgenstein in the 1930s: Between the Tractatus and the 
Investigations, del 2, s. 45-60, 2018. 
 
- Wittgenstein’s Whewell’s Court Lectures: Cambridge, 1938–1941, from the Notes by Yorick Smythies, edited by Volker A. Munz 
and Bernhard Ritter i Grazer Philosophische Studien, volume 95, issue 4, 2018. 
 
-"Wittgenstein Source, the Bergen Nachlass Edition, and the Bergen Nachlass Transcriptions"   i: Ludwig Wittgenstein: die Tractatus 
Odyssee - Ausstellung. Edited by Radmila Schweitzer in cooperation with Bea Laufersweiler, Wittgenstein Initiative. s. 213-226, 
2018. 
 
M. Hadersbeck, A. Pichler, I. Röhrer & S. Ullrich: The FinderApp WiTTFind for Wittgenstein’s Nachlass. In: European Conference 
on Data Analysis (ECDA), 4-6 July 2018, Paderborn: Book of Abstracts. pp. 89. [Oral presentation by Max Hadersbeck.] (D) 
Paderborn: ECDA. 
 
Kristin Sampson: "Den kjente og den glemte Hypatia", i Norsk filosofisk tidsskrift 02-03 (volum 53), s. 53-65, 2018. 
 
- "Penger og velstand i antikken" i Agora, 02-03 (volum 35), s 270-289, 2018. 
 
Sveinung Sundfør Sivertsen, Jill Halstead, Rasmus Tore Slaattelid: Moral Tuning: A cross-disciplinary study of musical metaphors 
in Adam Smith’s Theory of Moral Sentiments, and what they tell us about individual moral autonomy. i Metaphilosophy, volum 49, 
issue 4, juli 2018. 
 
Arild Utaker: Tenker hjernen? Språk, menneske, teknikk. Vidarforlaget, 2018. 
 
Julie Zahle: "Why be a Methodological Individualist?", Synthese, first online, 6. februar 2018. 
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