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Instituttleders hilsen 
 
Som første sak på instituttrådsmøtet i 2009 
ble FoFs instituttstrategi 2009 -2013 vedtatt, 
med enkelte merknader, som instituttleder – 
med ett unntak – har innarbeidet i den 
endelige strategien (jf. lenke nedenfor). 
 
Det første utkastet til strategien ble lagt frem 
for ledergruppen i august i fjor, og siden den 
gang har dokumentet vært diskutert i ulike 
utvalg og fora, blant annet på 
instituttkonferansen i fjor høst. En rekke 
skriftlige bidrag, både fra grupper og 
enkeltpersoner, er innarbeidet i det endelige 
dokumentet. Jeg har opplevd diskusjonene og 
innspillene som svært konstruktive og vil 
gjerne takke alle som har vært delaktige, for 
et godt samarbeid! Håpet er at en slik 
strategiplan – med bred tilslutning fra 
instituttet – vil være et nyttig arbeidsredskap, 
ikke bare for instituttlederen, men for hele 
instituttet. 
 
Jeg får stadig mange positive 
tilbakemeldinger på våre FoF-bulletiner, som 
åpenbart fyller et stort informasjonsbehov om 
hva som foregår ved vår felles arbeidsplass. 
Tusen takk til FoF-administrasjonen som 
legger ned et stort og kompetent arbeid i 
utarbeidelsen av bulletinen! 
 
http://www.uib.no/fof/om-
instituttet/instituttstrategi-
2009-2013 

 
 
Vårsemesteret i gang 
 
Vårsemesteret er allerede godt i gang når 
dette leses, og vi registrerer at den negative  
studenttallsutviklingen instituttet har opplevd 
de siste 6-7 årene, nå helt tydelig har stanset 

opp. I alt 283 eksamenspåmeldinger er 
registrert for de 19 ulike kursene som tilbys 
på fagstudiene i filosofi og idéhistorie, et 
gjennomsnitt på 15 studenter/kurs. Vi legger 
merke til at miljøfilosofikurset har hele 38 
påmeldte til eksamen. Det nystartede kurset 
må følgelig sies å være en suksess, i alle fall 
foreløpig!  Påmeldte ved de ulike kursene 
vises nedenfor: 
 
ANTALL EKSAMENSOPPMELDTE VÅREN 2009 
KURS ANTALL 
FIL111 Filosofiske grunnspørsmål 35 
FIL112 Klassiske fil. tekstar 17 
FIL103 Logikk, språk, vitskapsfil. 30 
FIL105 Sinnsfilosofi (10 st. p.) 22 
IDH101 Sentrale brytningar 25 
LOG101 Gyldigheit og konsistens 30 
FIL222 Miljøfilosofi 38 
FIL224 Filosofisk estetikk 8 
FIL225 Sosialfilosofi 13 
FIL226 Sinnsfilosofi (15 st. p.) 9 
FIL250  Bacheloroppgåve filosofi 5 
IDH250 Bacheloroppgåve idéh.  3 
FIL211 Filosofisk særemne 1 14 
FIL212 Filosofisk særemne 2 4 
FIL213 Filosofisk særemne 3 7 
FIL301 Forskningsemne filosofi 4 
FIL302 Forskningsemne filosofi 6 
FIL303 Forskningsemne filosofi 2 
FIL304 Prosjekt masteroppgåve 11 
 
I alt har 155 ulike studenter meldt seg til ett 
eller flere kurs i filosofi, 18 av disse med kurs 
på 300-emnene (masternivå). På idéhistorie 
er det registrert i alt 30 oppmeldte studenter, 
en god del av disse naturlig nok 
sammenfallende med filosofistudentene. 
 
På Examen philosophicum er det i vår 
oppmeldt ca. 120 studenter ved 
skoleeksamensmodellen, mens i alt 31 har 



meldt seg opp etter seminarmodellvarianten 
(15 på HF-varianten og 16 ved SV-varianten) 
 
På de øvrige førstesemestertudiene er 
studenttallet som vanlig heller magert i 
vårsemesteret: 
 

• Akademisk skriving:        33  
• Språk og kommunikasjon:    43 
• Tekst og kultur:        30  

 
Vi legger særlig merke til det høye 
studenttallet på vårt nyopprettede emne i 
miljøfilosofi – 38 studenter har her meldt seg 
opp til eksamen. 
 

 
 
Engasjerte studenter og lærere i miljøfilosofi, 
her med besøk fra Roger Strand (SVT). 
 

 
Flere faste stillinger ved Examen 
philosophicum 
 
Etter en lang, grundig og til dels vanskelig 
prosess er det nå besluttet å lyse ut flere 
faste stillinger knyttet til Examen 
philosophicum. Med forbehold om fakultetets 
sanksjon vil det i alt lyses ut et tosifret antall 
lektorstillinger med det aller første. Saken er 
nå til behandling i instituttrådet, og endelig 
utforming av prosessen besluttes etter denne. 
 
En del av stillingene (4-6 stk.) tenkes lyst ut 
som delstillinger (20-40%) og vil i praksis, i 
pakt med arbeidsmiljølovens krav, være 
forbeholdt ansatte som allerede har fast 
delstilling. Disse stillingene, som vil være 
tiltenkt emneansvar til (noen av) de ulike 
fakultetsvariantene, tar vi sikte på å besette 
etter intern utlysning nå i mars/april. De 
øvrige stillingene, 8-10 stillinger (60 %) som 
lektor, tas det også sikte på å lyse ut i vår. 

Disse lyses ventelig ut eksternt, men vi regner 
naturligvis med at mange av våre midlertidig 
ansatte de siste årene, her utgjør 
hovedtyngden av søkerne. Når alle disse 
stillingene er besatt vil behovet for 
midlertidig ansatte ved Examen 
philosophicum være marginalt, og langt på vei 
bestemt av hvordan kurstilbudet 
dimensjoneres og organiseres i tiden som 
kommer.   

 
 
Prisvinnende student 
 
Roman Linneberg Eliassen heter en ung mann 
som studerer ved vårt institutt. Han studerer 
også økonomi parallelt, en kombinasjon som 
har ansporet ham til å skrive artikkelen 
”Kritikk av den økonomiske fornuft” i 
tidsskriftet REPLIKK (nr. 26/høsten 2008).   

 
Artikkelen vant tidsskriftet REPLIKK sin 
artikkelkonkurranse for 2008. Vi gratulerer 
Eliassen med den! 

 
 
Program for lunsjseminarene 
 
Lunsjseminarene vil fortsette i en noe endret 
form i vårsemesteret, men fortsatt er det 
første torsdagen i måneden som gjelder. 
Vårens program er som følger: 

 
5. februar: Arild Utaker: ”En egen etikk for 
forskning?” 
 
5. mars: Reidar Lie: ”Etikk i forskning – 
forskning i etikk”. 
 
2. april: Harald Johannessen: ”Episoder fra et 
lite spennende liv. En spottgauks 
bekjennelser”. 
 
7. mai: Eilert Jan Lohne: ”Etikkens møte med 
universitetet”. 
 
4. juni: Ralph Jewell: ”Themes for the ethics 
and poetics of natural science arising from 
the work of Michela Faraday (17901-1867)”. 

 
 
Nye internettsider  
 
Arbeidet med våre nye nettsider er i full 
sving, og sidene må nå kunne betraktes som 
”operative”. Det mangler fortsatt en del 
innhold, og noe av innholdet som allerede er 



lagt inn må fortsatt bearbeides og 
kvalitetssikres, men sidene er funksjonelle i 
den forstand at det aller viktigste allerede er 
der. 
 
Nøl ikke med å komme med konstruktive 
innspill om innhold og utforming i ukene som 
kommer!  ”Forsiden” som møter de 
besøkende ser nå slik ut. Klikk deg gjerne inn 
på lenken nedenfor for å ta en grundigere 
kikk.   
 

 
 
Velkommen til Institutt for filosofi og  
førstesemesterstudier - (FoF). 
 
Instituttet ble etter en omorganisering ved Det  
Humanistiske fakultet etablert 1. august 2007.  
Det er en sammenslåing mellom det tidligere  
Filosofisk institutt og Seksjon for førstesemesterstudier. 
Kontinuiteten fra Filosofisk institutt er sterk, så selv om 
dette er et nytt institutt, vil instituttet i år å feire 50-
årsjubileum, for å markere etableringen av 
moderinstituttet som skjedde den 1. juli 1959. Instituttet 
har i dag i alt ca. 60 fast ansatte. På  fagstudiene er det ca. 
150 studenter, mens det er ca. 2 500 pr. år ved 
førstesemesterstudiet. Instituttet tilbyr undervisning på 
alle nivåer, fra innføringsemner til doktorgrad. 

 
http://www.uib.no/fof 
 
 
Stipendiater på reisefot 
 
Hele fem av våre stipendiater er nå på 
reisefot, eller står på terskelen til å å reise på 
forskningsopphold. Mette Hansen har allerede 
reist til University of Canberra i Australia, der 
hun blir til over sommeren – minst.  
 
Jonas Lillebø skal til Paris nå i mars, der han 
skal være tilknyttet det norsk-franske 
senteret samtidig som han følger noen emner 
ved et av universitetene der. Også han vil 
være tilbake tidlig i høstsemesteret. 

Vibeke Tellman skal til Berlin nå i mars, der 
hun skal ferdigstille sitt musikkfilosofiske 
prosjekt, før hun disputerer i 2010.  
 
Ivar Labukt reiser til Stockholm om noen 
måneder, og blir værende ut høstsemesteret. 
 
Erlend Breidal reiser over sommeren til  
Boston College i Massachussets, der han skal 
arbeide videre med sitt Platon-prosjekt i 
kanskje så mye som et års tid.  
 
 
Darwindagen ved HF 
 
….gikk nylig av stabelen – i regi av FoF. Vi 
takker våre to foredragsholdere, Eilert Jan 
Lohne og Egil Olsvik, for fin profilering av 
instituttet i denne forbindelse. Olsvik foredro 
”Om evolusjonstenkning fra antikken til 
moderniteten”, mens Lohne sitt tema var 
”Om kreasjonismens filosofiske legitimitet”.  
 
 
Etikk-komité nedsatt 
 
Som tidligere meldt, har instituttet fått kr. 
175 000 til å utrede mulige undervisningstiltak 
knyttet til etikk i utdanningen ved UiB – med 
tilsagn om enda mer. Prosjektkomité er 
opprettet og i full gang med sitt arbeid. Konrad 
Rokstad er leder for arbeidet og han har med 
seg Eilert Jan Lohne, Rune Falch, Kjerstin 
Tønseth, Susanne Mikki (UB) og Frithjof 
Norheim (SVT). 
 
Ståle Melve er gruppens sekretær.  
 
 
Refleksjonsgruppe for studenter 
 
Onsdag 05.02 ble det startet opp en 
refleksjonsgruppe for studenter knyttet til FoF. 
Initiativtager Magnus Bakken, som studerer 
ved bachelorprogrammet i kognitiv vitenskap, 
lot seg inspirere av et Arne Næss-sitat: 
 
"Jeg tror svært mange reflekterer for lite over 
sitt liv og sin tilværelse. Eller de begynner med 
det for sent". 
 
Gruppen, sier Bakken, skal være et sted der en 
i fellesskap kan reflektere over livet og det å 
være menneske, med formål om å fremme 
autentisk livskvalitet.  
 



Gruppen er i utgangspunktet rettet mot 
studenter tilknyttet FoF, men er åpen for alle. 
 
Refleksjonstema for første samling var: Hva 
vil det si å leve sannferdig? 
 
 
Global allianse av biomedisinske 
etikksentre 
 
FoF inngår nå i en nokså nyopprettet global 
allianse av biomedisinske etikksentre 
(GABEX), sammen med 8 andre universiteter 
fra tre ulike verdensdeler - bl. a. Universitty 
of Tokyo, University of Pennsylvania og 
University of Oxford.  
 
Alliansen har nylig mottatt 6 millioner dollar 
fra japanske myndigheter. Prosjektet har som 
hovedmålsetning å etablere et internasjonalt 
forskerfellesskap innenfor bioetikk og 
medisinsk etikk. 

 

 
 
Primus motor på norsk side er – naturligvis -  
professor Reidar Lie. 

 
 
Tidslinjer – ny bok i idèhistorie 
 
Samtidig som vi oppretter studietilbud i 
idéhistorie er - behendig nok - Paola de 
Cuzzani og Gro Rørstadbotten på banen med 
boken Tidslinjer. Idéhistorisk oppslagsbok fra 
Homer til Aasen. 

Boka består av to hoveddeler: En kronologisk 
oversikt over ideenes historie fra Homers tid 
til og med 1945. Både filosofi, teologi, 
litteratur, kunst, arkitektur og musikk, 
vitenskap/teknologi og politikk/samfunn er 
dekket. 

Den andre delen er mer leksikalsk og består av 
en oversikt over de viktigste filosofene og 
tenkere, forfattere, musikere, kunstnere m.v. 
for den samme perioden.   

Vi nevner at verket nylig også var hovedbok i 
Bokklubben Kunnskap og kultur 

 

 
 
 
Nye publikasjoner 
 
Publikasjonsaktiviteten har ikke vært all 
verden hittil i år. Her er det innmeldte: 
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