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Instituttleders hilsen 
 
Takk for meg! 
 
Om en drøy måned går jeg av som 
instituttleder etter fire spennende, 
lærerike og travle år. Personlig har jeg 
fått mye ut av disse årene, men hva har 
FoF fått ut av dem? Jeg er ganske 
sikkert ikke den beste til å vurdere 
dette; jeg er flink til å se det jeg har 
oppfattet som positivt, men kanskje 
ikke like flink til å ta innover meg det 
som ikke har fungert så godt. En del 
fakta står likevel fast, og i min lille 
oppsummering skal jeg forsøke å ta 
utgangspunkt i disse.  
 
Selv om FoF formelt sett bare har 
eksistert i disse fire årene, er instituttet 
i realiteten en videreføring, eller 
rettere sagt utvidelse, av Filosofisk 
institutt, som feiret sitt 50-årsjubileum 
i 2009. Det var likevel så pass mye som 
endret seg den 1. august 2007 at vi 
kunne se på FoF som et nytt institutt: vi 
ble – riktignok ikke fullstendig - 
samlokalisert i Sydnesplassen 12/13, 
ledelsesformen ble endret, 
administrasjonen sterkt utvidet, 
Akademisk skriving ble en del av 
instituttet, som også fikk administrativt 
ansvar for HFs øvrige exfac-emner. 
Instituttet ble altså langt større, og vi 
har vokst kraftig siden den gang, til 
tross for at vi også har mistet en del 
stillinger. Filosofisk institutt hadde i 
2007 ca. 30 fast ansatte; FoF har i dag 
ca. 55 fast ansatte. 

 
Mens hovedtyngden på Filosofisk 
institutt besto av fast vitenskapelig 
ansatte som underviste både på 
fagstudiet og exphil, er tyngdepunktet 
nå kraftig endret: fast vitenskapelig 
ansatte ved fagstudiet utgjør i dag 
mindre enn en fjerdedel av FoFs faste 
stab, og fast ansatte ved 
førstesemesterstudiene utgjør mer enn 
dobbels så mange som ansatte ved 
fagstudiet. Én av grunnene til denne 
forskyvingen er at FoF i løpet av sine 
første fire år har mistet fire 
vitenskapelige stillinger, og i løpet av 
2012 vil ytterligere (minst) to personer 
gå av. Reduksjonen av lærere ved 
fagstudiet de siste 10 årene har med 
andre ord vært dramatisk.  
 

 
Elisabeth Thun: Outskirts – fra instituttets 
kunstsamling 
 
Hovedårsaken til at andelen av ansatte 
ved fagstudiet har sunket så kraftig, er 
likevel den at vi i stedet for å foreta 
midlertidige ansettelser av et svært 
høyt antall exphil-lærere hver høst, nå 
har fått en stor stab av fast ansatte ved 
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exphil. At vi har fått langt flere fast 
ansatte ved exphil, er jeg glad for, selv 
om jeg lenge strittet imot flere 
utlysninger av 60%-stillinger med all 
undervisning om høsten, noe som er en 
fullstendig anomali i det norske 
arbeidsmarkedet og som jeg – i tråd 
med den NFR-oppnevnte komiteen som 
evaluerte norsk filosofisk og idéhistorisk 
forskning – anser som uanstendige 
stillingskonstruksjoner. Jeg håper vår 
neste instituttleder greier å gjøre noe 
med dette. 
 
Noe positivt har det likevel skjedd på 
dette området. En rekke lærere ved 
førstesemesterstudiene har fått utvidet 
sin stillingsprosent, delvis ved at vi 
kunne kombinere stillinger ved 
Akademisk skriving og exphil og delvis 
ved at vi fikk grønt lys for å oppnevne 
det vi har kalt emneansvarlige ved 
exphil. Motivet for disse utvidelsene har 
vært av både faglig og personalmessig 
karakter; selv er jeg av den oppfatning 
at disse to tingene går hånd i hånd. Vi 
greier ikke å skape et godt faglig miljø 
ved instituttet – med undervisning og 
forskning av høy kvalitet - med mindre 
vi kan tilby våre ansatte gode 
arbeidsforhold. Her har vi kommet et 
stykke på vei, men fremdeles gjenstår 
en god del. 
 
Selv om FoF til neste år vil få to nye 
førsteamanuenser ved fagstudiet – noe 
som var langt fra selvsagt og som jeg 
anser som en aldri så liten seier – vil det 
kvantitative tyngdepunktet av avsatte 
ved FoF fremdeles utgjøres av lærere 
ved førstesemesterstudiene. Enkelte har 
uttrykt bekymring for denne 
situasjonen. Personlig deler jeg den 
ikke, av flere grunner.  Lærerne ved 
førstesemesterstudiene utgjør en stor 
faglig ressurs, både innen forskning og 
undervisning. Selv om de fleste av dem 
ikke har forskning som en del av sin 
stilling, har alle en viss prosentandel av 
stillingen knyttet til såkalt faglig 
fornyelse, noe som mange åpenbart har 
utnyttet til det fulle. Det er 
tankevekkende at flere av våre nye 
forskningsgrupper er initiert og ledes av 
lærere ved førstesemesterstudiene. 
Likeledes har exphil-lærere opp 
gjennom årene tatt på seg viktige 
undervisningsoppgaver ved fagstudiet. 
Så lenge de aller fleste av lærerne ved 
førstesemesterstudiene ikke har 
tilfredsstillende stillinger, er dette 
selvfølgelig en skjør situasjon. Men i 
prinsippet betyr førstesemesterstudiene 
at FoF har en langt større og sterkere 
vitenskapelig stab enn vi ville hatt uten 
dem. 
 

Wittgensteinarkivet ble ved årsskiftet 
en del av FoF, noe som betyr en 
betydelig styrkning av vår 
forskningskompetanse og 
forskningsprofil. Det var ingen selvfølge 
at det skulle gå slik. Dette ser jeg også 
på som en seier. 
 
FoFs største utfordring har siden første 
stund vært studentrekrutteringen, som i 
årene etter kvalitetsreformen sank 
dramatisk. Vi har gjort mye for å snu 
denne trenden: vi har innført idéhistorie 
som eget fag, vi har laget nye 
innføringsemner i filosofi på 100-nivå, vi 
har etablert – eller er i ferd med å 
etablere - nye såkalte eksportemner 
(miljøfilosofi, innføring i etikk og 
praktisk argumentasjon) i tillegg til at vi 
har markedsført emner (særlig politisk 
idéhistorie) overfor andre fag; filosofi er 
blitt en del av bachelorprogrammet i 
retorikk, vi har arbeidet for at 
masterstudentene skal få best mulig 
arbeidsforhold og bli bedre integrert på 
instituttet, vi har opprettet emner i 
filosofisk fagdidaktikk (PPU), og vi har 
fått ansvar for emnene som inngår i 
”Norge som innvandringsland”. Noen av 
disse grepene har vært vellykket, andre 
i mindre grad og noe slett ikke. Hva som 
er årsak til hva er vanskelig å fastslå, 
men reduksjonen i 
studentrekrutteringen har i hvert fall 
stoppet opp, og vi ser nå en viss – skjønt 
altfor liten – økning i avlagte 
studiepoeng. Også her vil den 
påtroppende instituttlederen ha en stor 
oppgave å ta fatt på. 
 
Dette er en del av det som har skjedd 
ved FoF siden 1. august 2007. Det vi har 
fått til, har vært mulig på grunn av godt 
kollegialt samarbeid og ofte langt større 
og mer intensiv arbeidsinnsats enn det 
man har lov til å forvente. Jeg er 
takknemlig for det gode samarbeidet 
jeg har opplevd i disse fire årene, for all 
den støtten jeg har fått og for den store 
arbeidsinnsatsen som er lagt ned ved 
instituttet. Jeg ønsker Reidar Lie lykke 
til med sine fire år som instituttleder. 
 
 
Hilsen 
Vigdis Songe-Møller 
instituttleder, enn så lenge 
 
 
 
 
 
 

 
 



12 nye masters i filosofi  
 
I vårsemesteret har hele 12 masterstudenter avlagt 
sin eksamen, noe vi tror må være rekord med solid 
margin.  
 
Det er følgende som har avlagt sin mastereksamen 
i filosofi i vårsemesteret 2011: 
 

• Kyrre Kjølner Andersen: Et forsøk på å 
anvende nyere ontologiske resultater for 
å endre noen hendelsesspesifikke 
momenter ved Badious metaontologi og 
slik foreslå muligheten av en ny 
tenkningsorientering. Arild Utaker har 
vært veileder.  

• Ingrid Hagerup: Hinsides arv og miljø. Å 
lese Bergson i dag. Arild Utaker har vært 
veileder. 

• John Barugahare: The Ethics of Scarce 
Health Resource Allocation: Towards 
Equity in the Uganda Health Care System 
in the Uganda Health Care System. Reidar 
Lie har vært veileder. 

• Øyvind Madsen: Hørselshemmedes/døves 
individualitet og deres sosiale forhold 
sett i lys av Nietzsches, Focaults og 
Honneths filosofi om personlig 
selvrealisering. Knut Venneslan og Hans 
Marius Hansteen har vært veiledere. 

• Linda Marie McGuffie: Menneske og 
teknologi – sett i lys av det moderne 
matvaresystem. Anne Granberg og Hein 
Berdinesen har vært veiledere. 

• Vegard Rivenes: Hvordan håndtere 
vitenskapelig usikkerhet i miljøspørsmål? 
Føre-var prinsippet og dets etiske 
grunnlag. Ragnar Fjelland og Hein 
Berdinesen har vært veildere. 

• Ellen Vikersveen: Dyrets rolle i den 
menneskelige selvforståelse – en 
undersøkelse av Nietzsche og Batailles 
menneskesyn. Helge Pettersen har vært 
veileder. 

• Morten Wasrud: Veien til væren. En 
eksistensiell vandring gjennom Heideggers 
værenstenkning. Veileder har vært Anders 
Reiersgaard og Bjørn Holgernes. 

• Mark Young: Heidegger and Aristotle. The 
unification of Metaphysics. Veileder har 
vært Harald Johannessen. 

• Ingrid Åm: Strategier for subjektsdannelse 
hos Deleuze og Irigaray. 

• Reidar Mysen: Motivational development 
in Aristotle´s Nicomachean Ethics. 

• Jørn Kolding: Rorty´s Davidson in a 
Nutshell: “Non-Reductive Physicalism”. 
Veileder har vært Harald Johannessen. 

 
Like imponerende som den lange listen, er kanskje 
det at nesten samtlige har gjennomført sitt 
masterstudium på normert tid.  
 
De uteksaminerte masters ble behørig takket av på 
instituttets sommeravslutning 16. juni, der Erik 

Brown holdt avslutningstalen på instituttets vegne 
og besørget utdelingen av blomster og slips/sjal. 
 

 
Masterkandidater på geledd, flankert av Erik Brown 

 
FoF ønsker de nyslåtte masters all mulig lykke på 
sin videre ferd, og takker for tiden her ved 
instituttet. I uvanlig stor grad har dette ”kullet” 
med studenter satt sitt tydelige preg på instituttet 
siste toårsperioden – FoF har vært et bedre sted å 
være som følge av disse studentenes aktiviteter og 
miljøskapende evner. Gratulerer!    

 
 
Velkommen til Lars Holm-Hansen 
og Øyvind Stokke – nye lektorer 
ved exphil 
 
Da vi i fjor ansatte 7 nye lektorer ved vårt examen 
philosophicum-tilbud, ba to av dem om å få utsette 
sin tiltredelse til denne høsten. Det var Lars Holm-
Hansen og Øyvind Stokke. Disse begynner altså i 
sine 60 % stillinger hos oss fra og med 1. august, og 
det kan være på plass med en kort presentasjon. 
 
Øyvind Stokke er 44 år gammel i dag ansatt ved 
Universitetet i Tromsø, der han også var 
doktorgradsstipendiat i perioden 2002-2007. Han 
disputerte i 2008 på en avhandling om Jürgen 
Habermas diskursteori i et postnasjonalt 
perspektiv: ”Demokratiet, Europa og det moderne 
prosjektet. En diskursteoretisk analyse i 
spenningsfeltet mellom radikalt demokrati og 
økonomisk liberalisering”.   
 
Han avla hovedfagseksamen ved UiB i 1996. I 
tillegg til flere års erfaring med exphil- og exfac-
undervisning ved Universitetet i Tromsø, var Stokke 
blant pionerene da seminarmodellen ble innført 
hos oss i 2000. Han underviste da et semester på 
exphil ved MN-fakultetet. 
 



Lars Holm-Hansen er 47 år gammel. Han er 
magister i filosofi fra UiO med avhandlingen 
”Språkets stilling i første avsnitt av Sein und Zeit”. 
Han har i over 10 år forelest og ledet seminarer til 
ex. phil. og ex. fac. ved en rekke 
utdanningsinstitusjoner, men særlig Universitetet i 
Oslo og høgskolen i Vestfold. 
 
Holm-Hansen har også et mangeårig virke som 
oversetter av filosofiske og samfunnsvitenskapelige 
bøler og artikler. Blant hans meritter her er 
Heideggers Væren og tid, Gadamers Sannhet og 
metode og Kuhns Vitenskapelige revolusjoner, som 
alle er oversatt av Holm-Hansen. Han er for øvrig 
medlem av Norsk faglittererær forfatter- og 
oversetterforening sitt oversetterutvalg. 
 
Vi ønsker både Øyvind og Lars hjertelig velkommen 
til FoF! 

 
 
Johannes Servan ny stipendiat 
 
Selv om det i skrivende stund ikke er absolutt 
avgjort, er det nå bare en liten formalitet som 
gjenstår før Johannes Servan blir ansatt som ny 
stipendiat for den kommende fireårsperioden. 
 
Johannes Servan er 31 år gammel, og avla sin 
mastergrad i filosofi her hos oss i 1996. 
 
Servans prosjekt, en videreføring av hans 
masteravhandling, har tittelen Rettighetenes 
historisitet – en fenomenologisk beskrivelse av 
liberale rettigheter som et eksempel på den 
konkrete, historiske dannelsen og 
implementeringen av universelle normer.  
Hovedveileder er Konrad Rokstad, mens Lars Fr. 
Svendsen og Anthony Steinboch (University of 
Illinois) vil bistå i veiledningen. 
 

 
Johannes Servan  
 

Servan, allerede med noe fartstid på instituttet 
som midlertidig lektor ved Examen philosophicum 
og Akademisk skriving, begynner 1. august og vil 
det første semesteret stort sett være beskjeftiget 
med sitt pliktarbeid som seminarleder på exphil. 
 
Vi ønsker Johannes velkommen til FoF!    

 
 
Høstens instituttseminarer 
 
Vi har nå hatt månedlige instituttseminarer siden 
våren 2009, på initiativ av forskningsutvalget ved 
FoF. Vi er mange som har satt stor pris på denne 
muligheten til å få bedre innblikk i og oversikt over 
hva våre kolleger arbeider med og til å diskutere 
filosofiske problemstillinger på tvers av faglige 
tilnærmingsmåter. Vi har særlig lagt vekt på å 
invitere stipendiater til å holde innlegg på 
instituttseminarene, som dermed har bidratt til en 
god dialog mellom stipendiater og det øvrige 
faglige miljøet ved instituttet.  Stipendiatene har 
da også vært svært villige til å holde innlegg på 
disse seminarene. Også høsten 2011 vil være viet 
stipendiatene - to ved FoF, én ved SKOK og én ved 
SVT. De vil alle, på noe ulike måter, ta for seg 
temaer fra sine doktorgradsprosjekter. 
 
Fremmøte på instituttseminarene har i vår vært 
svært varierende, det vil si til dels magert. Vi 
håper dette ikke betyr at det ikke lenger er 
grunnlag for - eller ønske om - denne typen 
arrangement. Interessen for å holde innlegg på 
instituttseminarene tyder ikke på det, snarere 
tvert imot. Vi har en mistanke om at tidspunktet 
for seminarene kan være en grunn til at mange 
ikke møter opp. Til høsten vil vi derfor forsøke oss 
med et annet, forhåpentligvis bedre, tidspunkt: kl. 
15.15 - 17.00. 
 

Program  
 

• Torsdag 25. august, Erlend Breidal, 
tittel kommer senere (om exphils 
fremstilling av Platon) 

• Torsdag 29. september, Ole Jacob 
Madsen: "Filosofisk praksis - 
Botemiddel eller symptom på «den 
terapeutiske kultur»?" 

• Torsdag 27. oktober, Claus Halberg: 
"Merleau-Ponty og filosofi som 
arkeologi" 

• Torsdag 24. november, Marianne 
Walderhaug: "Filosofiske samtaler med 
innsatte i fengsel. En studie av det 
eksistensielle feltet som angår 
innsattes dilemmaer".  

 
Tidspunkt: Siste torsdag i måneden, kl.  
15.15 - 17 
 
Sted: Rom 210, Sydnesplass 12-13. 



Instituttseminarene er avhengig av at FoFs ansatte 
slutter opp om dem. Dersom vi ønsker en felles 
arena for å legge frem og diskutere faglige 
spørsmål, er det et kollegialt ansvar å bidra til at 
disse seminarene fortsatt har sin 
eksistensberettigelse. Dette som en oppfordring til 
hver enkelt om å møte frem på minst to-tre 
instituttseminarer til høsten! 

 
 
Høstens instituttlunsjer 
 
Til høstens to første instituttlunsjer har vi invitert 
våre to nye exphil-lærere, Øyvind Stokke og Lars 
Holm-Hansen. De er begge blitt bedt om å 
presentere noe fra sitt faglige arbeid. Vi vil her få 
anledning til å bli kjent med Øyvind og Lars og til å 
ønske dem velkommen til FoF. 
 
På de to siste instituttlunsjene vil lederne for to av 
våre nye forskningsgrupper presentere gruppenes 
faglige profil og planlagte aktiviteter. 
 

 

 
 
Spurvugleprisen til Knut Ågotnes 
 
Første mottaker av fakultetets nyopprettede pris 
for utdanningskvalitet, Spurvugleprisen, ble Knut 
Ågotnes! 
 
Det er Knuts innsats for utviklingen og 
gjennomføringen av våre masterkurs i Athen som 

nå hedres på dette viset. Prisen, som er på 25 000 
kroner, ble utdelt av prodekan Jan Oldervoll på en 
tilstelning 17. juni. Vi lar et utdrag fra en av 
studentene sine beskrivelser av kurset, brukt i 
begrunnelsen for prisen, stå som vitnesbyrd om 
kursenes kvaliteter:    
 

Ved å innta to posisjoner med større avstand til 
hverandre enn hva vi ville ellers ville gjort, fikk vi et 
større og mer komplekst bilde av problemstillingen. 
Gjennom å kaste lys på problemet fra to sider og 
gjennom diskusjonen å bevege seg mellom disse 
posisjonene dukket det opp innvendinger som hjalp til å 
belyse selvmotsigelser og sammenhenger som ellers 
hadde falt i skyggen. Mange av disse innvendingene 
ville ikke nødvendigvis dukket opp hadde vi stått 
nærmere hverandre, hatt mer til felles og vært mer 
oppriktige.  
 
Det sosiale rundt undervisningen var uunnværlig. Det 
at vi skapte en tradisjon for å møtes etter debatten før 
middag gjorde at vi kunne kaste maskene og 
kommentere hverandres innsats. Det kunne være skryt 
for et godt poeng eller kritikk for et poeng man selv 
mente man slapp for billig unna med.  
 
Dette er utvilsomt det opplegget ved universitetet jeg 
har vært med på som i størst grad stimulerte til den 
selvstendige resonneringen instituttet legger opp til i 
læringsplanen. 

 
FoF gratulerer hjertelig med dette velfortjente 
håndslaget, som naturligvis også blir et monument 
over Knuts nesten 40 år lange innsats som 
filosofilærer ved UiB! 
 

Knut Ågotnes mottar Spurvugleprisen fra prodekan 
Jan Oldervoll  
 
 

Høstens undervisningstilbud 
 
Undervisningstilbudet på fagstudiene i filosofi og 
idéhistorie ble vedtatt i instituttrådet 26. mai.   
 
I alt tilbys 17 emner, inkludert tre 
videreutdanningsemner. En oversikt finner man 
nedenfor: 

 
 

Program  
 

• Torsdag 1. september. Øyvind 
Stokke: "Presentasjon av bokprosjekt: 
Ny lærebok til Examen Facultatum ved 
HSL-fakultetet, UiT" 

  
• Torsdag 6. oktober. Lars Holm-Hansen: 

"Kraften i de mest elementære ordene" 
(sitat fra Heidegger, Væren og Tid, som 
Holm-Hansen har oversatt (Bokklubben 
2007)) 

 
• Torsdag 3. november. Espen Gamlund 

og Richard Sørli:  "Forskningsgruppen i 
liberalisme orienterer om sin 
virksomhet" 

 
• Torsdag 1. desember. Rebecka 

Ahvenniemi og Vibeke Tellmann: "Om 
møtepunkter mellom filosofi, språk og 
kunstnerisk utviklingsarbeid". 

 
Tidspunkt: Første torsdag i måneden,  
kl. 12.00 - 13.00 
 
Sted: Rom 218, Sydnesplassen. 



 
 
Nytt nordisk Wittgenstein-
tidsskrift 
 
Det nordiske Wittgensteinselskapet har et nytt 
tidsskrift under lansering, som etableres innenfor 
rammen av AGORA-prosjektet som 
Wittgensteinarkivet er involvert i. I første omgang 
blir det en utgivelse pr. år, og temaet for første 
utgave (2012) er ”Wittgenstein and Ethics”.  
 
Tidsskriftet - foreløpig uten navn - blir publisert av 
Ontos Verlag, både i trykt versjon og som 
elektronisk ”Open Access Journal”. De to første 
utgavene vil bli redigert av Simo Säätelä og Alois 
Pichler.  
 
Mer informasjon om tidsskriftet finner man på: 
http://www.nordicwittgensteinsociety.org/ 

 
 
Kari Martinsen – ridder av første 
klasse av Den Kongelige Norske 
St. Olavs Orden 
 
13. mai i år ble Kari Martinsen slått til ridder for 
sin innsats innen sykepleie/filosofi. Fylkesmann 
Lars Sponheim sto for overrekkelsen av ordenen 
som er den høyeste utmerkelse en norsk 
statsborger kan få. Mange taler ble holdt, også en 
på vegne av instituttet. 
 

Mye av startgrunnlaget for hennes arbeid lå i 
magisteravhandlingen i filosofi som ble avlagt ved 
vårt institutt tidlig på 1970-tallet. Her tok hun med 
basis i fenomenologien et oppgjør med 
positivismen slik den hadde vunnet feste i 
sykepleievitenskapen og utviklet et omsorgsbegrep 
som siden den gang har stått sentralt i debattene 
omkring sykdom og pleie. Etter hvert er hennes 
omsorgstenkning blitt en integrert bestanddel av 
sykepleieutdanningen her i landet. 
 
I dag er Kari professor ved Haraldsplass diakonale 
høgskole. Hun er sentral i de seminarer som 
arrangeres av Senter for omsorgsforskning, 
seminarer hvor også folk fra instituttet deltar.   

 

 
Kari Martinsen, ridder av 1. klasse, her med kongen s 
representant. 

 
 
Rune Falch i permisjon, Morten 
Opsal vikarierer 
 
Rune Falch vil fra 1. august engasjeres i AGORA-
prosjektet ved Wittgenstein-arkivet, der han skal 
være ut dette året. 
 
Morten Opsal vil vikariere som exphil-koordinator i 
Runes fravær. 
 
Vi ønsker begge lykke til i sin nye gjerning! 
     

 
FoF-folk i aksjon 
 

• Konrad Rokstad ble invitert til å holde 
innlegg på den 4. International 
Conference of Phenomenology – 
Phenomenological Paths in Post-Modernity 
- A Comparison with the Phenomenology 
of Life of A. T. Tymieniecka, som gikk av 
stabelen tidligere i semesteret. 
Konferansen fant sted i Roma og Rokstads 
innlegg hadde tittelen “Thinking the 
unthought-of? The phenomenological 
philosophy of A.-T. Tymieniecka in-
between Husserl and Merleau-Ponty”. 

FIL103 Logikk, språk og vitskapsfilosofi   Kåre Johnsen 
FIL304/IDH304 Prosjektoppgave – master   Arild Utaker 
IDH201 Politisk idéhistorie   Jørgen Pedersen 
FIL227 Innføring i etikk   Espen Gamlund  
SPIK110 Interkulturell kommunikasjon   NN 
 
Åpent emne FIL211/212/213/214 
Alois Pichler og Simo Säätelä: ”Introduction to Wittgenstein” 
   
Åpne emner: FIL211/212/213/214/301/302/303 +    
                      IDH301/IDH302 
* Helge Pettersen og Arild Utaker: ”Jean Baudrillards filosofi”  
* Bjørn Holgernes: ”Gåten om selvet”  
* Konrad Rokstad: ”Phenomenology and Existential    
  Philosophy” (undervisning på engelsk) 
* Erik Brown: ”Mortal Questions” (undervisning på engelsk)  
* Forskningsgruppen for liberalisme:  ”Toleranse og   
  pluralisme” 
* Sosialfilosofigruppen:  ”Hva er det sosiale? – klassiske     
   bidrag” 
 
DIDAFIL1   Filosofididaktikk 1, Hans Marius Hansteen 
 
NOIN625   Det nye Norge: asyl- og mottakssystemet,  
Hans Christian Farsethås 
 
NOIN623   Unge flyktninger, NN 
 
NOIN152-F   Interkulturell kommunikasjon, NN 
 
NOIN624   Arbeidsmiljø på flerkulturelle arbeidsplasser,  

Hans Christian Farsethås 



• Simo Säätelä og Kjell S. Johannessen 
arrangerte Wittgenstein-symposiet "The 
relation between Wittgenstein's 
conception of philosophy and aesthetics". 
i Marifjøra 26. til 28. mai 2011, i 
samarbeid med Wittgensteinarkivet, 
Wittgensteinforskergruppen og 
Vestlandsforskning (Sogndal). 
 
Temaet for symposiet var forholdet 
mellom Ludwig Wittgensteins syn på 
filosofi og estetikk. Til tross for at det 
finnes en meget omfattende debatt om 
Wittgensteins oppfatning av filosofiens 
egenart, har spørsmålet om forholdet 
mellom estetikk og filosofi hos 
Wittgenstein oftest ikke blitt tematisert 
som en selvstendig problemstilling. Men 
Wittgenstein selv fremhevet at det finnes 
et bemerkelsesverdig nært forhold mellom 
estetikk og filosofi, f.eks. ved å påpeke at 
det finnes en ”selsom likhet mellom en 
filosofisk og en estetisk undersøkelse”,  og 
innleggene i symposiet behandlet 
implikasjonene av denne "estetiske" 
forståelsen av filosofien: hvordan skal den 
egentlig forstås, og hva har dette for 
implikasjoner for filosofiens 
fremstillingsmåte, metoder og resultater? 
De inviterte innledere var alle 
internasjonalt etablerte og anerkjente 
forskere, som har omfattende forskning 
bak seg vedrørende ulike aspekter ved 
Wittgensteins filosofisyn og estetikk: Garry 
Hagberg (Bard, USA), Lars Hertzberg (Åbo, 
FI), Allan Jannik (Innsbruck, AUT), 
Oskari Kuusela (Norwich, UK), Stephen 
Mulhall (Oxford, UK), Dawn Phillips 
(Warwick, UK), Beth Savickey (Winnipeg, 
CA), Severin Schroeder (Reading, UK). 
Alois Pichler holdt innlegg fra FoF sin side, 
i tillegg til Säätelä og Johannessen. 
 

• Anita Leirfall var medarrangør av Norsk 
Forening for Rettsfilosofi sitt 
sommermøte, 16. juni, der Andreas 
Føllesdal foredro om ulike måter å 
begrunne menneskerettighetene på, med 
kommentarer fra Henrik Syse. 
http://www.ivr.no/index%20norsk.htm 
(klikk på "Møter og nyheter").  

 
Hun var i tillegg ordstyrer og 
paneldeltaker på "5th International 
Conference on Philosophy of Computer 
Games", Athen, 6.-9. april 2011. 
http://gameconference2011.wordpress.co
m/ og var i tillegg medarrangør av den 
internasjonale workshopen "Kant and 
Causality" ved Universitetet i 
Oslo, 5.-10. mai 2011. 

 
På toppen av alt dette holdt hun 
foredraget "Kant om kjærlighet, autonomi 
og respekt" på den nylig avholdte 
nasjonale filosofifestivalen i Kragerø. 
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