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Instituttleders hilsen 
 

Nok en gang har FoF gjennomført et 

«rekordår»: Vi har et økende antall studenter, 

både på fagstudiet og på Exphil, samt flere 

avlagte doktorgrader, noe som samlet også har 

resultert i flere studiepoeng. I tillegg har 

kvaliteten på publikasjoner økt. Dette har 

skjedd til tross for at vi har færre antall fast 

ansatte og en nedgang i budsjettene. Det faglige 

aktivitetsnivået er generelt på et meget høyt 

nivå, både når det gjelder vitenskapelige 

publikasjoner, presentasjoner i forskjellige fora, 

og bidrag til den offentlige debatt. Men med det 

økende misforhold mellom aktivitet og 

finansiering vil vi før eller siden nå en 

smertegrense, selv om FoF år etter år har 

tilpasset utgiftene til inntektsnivået.  

Instituttet har vært gjennom en omstillings-

prosess de siste 10 år, og vi begynner nå å få på 

plass en instituttstruktur som vil ha en viss 

stabilitet i alle fall for de neste 10 år, både når 

det gjelder fagprofil og undervisningsoppgaver. 

Ikke minst begynner vi å se et institutt som har 

brede undervisningstilbud både på exphil og 

bachelornivå med relevans for alle fakulteter. 

Dette samtidig som vi på master og 

doktorgradsnivå har fått et spesialisert under-

visningstilbud i filosofi som ligger på et rimelig 

godt internasjonalt nivå. Her har særlig 

Forskningsutvalget gjort et stort arbeid med å få 

på plass en mer profesjonell doktorgrads-

utdanning. Vårt fokus på god filosofisk grunn-

forskning med samfunnsrelevans er tydelig i 

mange av våre aktiviteter, i publikasjoner, 

doktorgrader, i innlegg i dagspressen, og i vår 

undervisning.  

 

 

Fra semesterstart 
 

 
Reidar Lie ønsker studentene velkommen 

 

 
Hans Marius Hansteen om retorikk 

 

 
Ole Hjortland informerer om logikkursene som hadde 
rekordstor påmelding dette semesteret 

FoF-bulletin 
Nyhetsbrev fra Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 
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Fra instituttrådet 
 

Orienteringssaker 
-Vibeke Tellmann har etter avlagt ph.d.-grad 

blitt førsteamanuensis og fått utvidet stillingen 

sin fra 60% til 75%.  

 

-Fra HF-fakultetets forskningsstrategiske 

satsning, Verktøykassen, har instituttet fått 

NOK 150 000,- til disposisjon for 

prosjektetableringsstøtte til Sorin Bangu/Kevin 

Cahill, Alois Pichler og Halvor Fossheim. I 

tillegg er det bevilget NOK 180 000,- til videre-

føring av Anat Biletzkis professor II-stilling fra 

01.01.18 – 31.12.18. 

 

-HUMEVAL (humanioreavalureingen): To av 

de ni forskningsgruppene som har fått 

økonomisk støtte i kjølvannet av den nasjonale 

evalueringen av de humanistiske fagmiljøene er 

tilknyttet FoF. Det gjelder Forskningsgruppe 

for etikk og politisk filosofi og forsknings-

gruppen Text end technology and Wittgenstein’s 

philosophy. 

 

-Opptakstall til filosofistudiene: Antall 

førsteprioritetssøkere til BAHF-FILO til høsten 

2018 er 45 (mot 54 høsten 2017). Til MAHF-

FILO er det 36 førsteprioritetssøkere (mot 24 

høsten 2017). I tillegg var det 39 første-

prioritetssøkere i det internasjonale master-

opptaket, men bare 6 av disse ble vurdert som 

kvalifisert og tilbudt opptak. 

 

-Sensorveiledninger. Fra og med studieåret 

2016/2017 ble det i UiBs regelsamling innført 

et punkt om at det skal foreligge sensor-

veiledninger for all vurdering. Dette vil bli 

implementert fullt og helt ved FoF fra og med 

høsten 2018.  

 

-Midler til undervisningsassistenter høsten 

2018: Filosofi har blitt tildelt 60 000,- (av HFs 

pot på til sammen 300 000,-) til undervisnings-

assistenter høsten 2018. Det er et krav at disse 

ikke skal dekke ordinær, emneplanfestet 

undervisning, men skal brukes til å tilby 

undervisning og oppfølging som kommer i 

tillegg til den ordinære undervisningen.  

 

 

 

 

Vedtakssaker 
Utlysning av to stillinger til Examen 

Philosophicum (sak 01 og 07/2018) 

Det ble utlyst to stillinger som universitetslektor 

ved Examen Philosophicum med søknadsfrist 7. 

april.  

 

Oppretting av nye didaktikkemner: 

DIDAHUM1 og DIDAHUM2 (sak 09/2018) 

I forbindelse med at det er gitt adgang for 

studenter med bare ett (skole)fag til å søke 

opptak til den praktisk-pedagogiske utdan-

ningen har det oppstått behov for mer 

didaktikkundervisning. I den forbindelse har 

fakultetet vedtatt at det skal opprettes «fag-

overgripende» didaktikkemner (som skal 

erstatte fagdidaktikkemnene for fag 2 for 

studenter som har to skolefag. FoF fikk opp-

draget med å lage emneplanene. Hoved-

elementene i disse er skriveveiledning og 

argumentasjon (DIDAHUM1) og samtale-

ledelse og muntlig formidling (DIDAHUM2). 

FoF skal administrere emnene. 

 

Tilsetting av 2 nye stipendiater fra 2019 (sak 

11/2018) 

Tre av våre stipendiater har hatt sin sluttdato de 

siste månedene (Opsal, Vogt og Young). Ut fra 

fakultetets stipendiatplan kan FoF nå utlyse to 

stipendiatstillinger med sikte på tiltredelse fra 

oktober 2018 (i praksis januar 2019). Instituttet 

vil på bakgrunn av dette utlyse to stipendiat-

stillinger med søknadsfrist ultimo juni. 

Tiltredelse vil bli 01.01.19, eventuelt et 

semester senere for den ene. Den tredje 

stipendiatstillingen vil mest sannsynlig kunne 

utlyses på nyåret med tiltredelse i august 2019. 

Det vil bli vurdert om denne siste skal lyses ut 

som postdoktorstilling (fakultetet har uttrykt 

velvilje til å lyse ut stipendhjemler som 

postdoktorstillinger).  

 

Studentutvikling ved fagstudiene i filosofi (sak 

14/2018) 

En gjennomgang av studenttallsutviklingen ved 

fagstudiene de siste årene viser på den ene siden 

en markert økning i studiepoengproduksjonen. 

På den annen side er antallet studenter på de 

obligatoriske emnene i BAHF-FILO ganske 

stabile mens økningen i all hovedsak er knyttet 

til en del av emnene som ikke inngår som 

obligatorisk del av graden.  
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Daniel Fitjar forlater FoF 
 

Med følgende avskjedsord forlater Daniel 

Croles Fitjar Bergen og FoF og setter kursen 

mot Oslo: 

 

«Kona mi fekk jobb i Kunnskapsdepartementet 

i vinter, så ho har allereie flytta inn i ein leilighet 

på Sagene i Oslo. I sommar flyttar eg etter, og 

fullfører UiB-utdanninga mi i rettsvitskap 

derfrå. Eg har berre masteroppgåva igjen, så 

planen er å vera ferdig til jul. Etter det kjem eg 

til å sjå meg om etter ein juristjobb i 

hovudstaden, helst innanfor offentleg 

forvaltning. 

 

 
Daniel på Løvstakken med 7-fjells ølet «Løvstakken» og 

sjakk.  

 

Eg har trivst veldig godt i dei fire åra eg har hatt 

som studierettleiar (og altmuligmann) her på 

FOF. Administrasjonen, som er dei eg ser mest, 

er ein gjeng med oppegåande, morosame og 

trivelege folk. Men noko av det som har gjort 

FoF til ein så god arbeidsplass er at det også er 

eit godt samarbeid på tvers av tilsettgruppene. 

Inntrykket eg sit igjen med er at dette er eit 

institutt der alle ønskjer å arbeida for å skapa ein 

best mogeleg studiekvardag for studentane, og 

eg er glad for at eg har fått vera med på det 

arbeidet.» 

 

Nyansettelser  
Nivedita Gangopadhyay 

 
 

Nivedita Gangopadhyay er midlertidig ansatt 

her hos oss på WAB gjennom NAVs arbeids-

treningsprogram og skal arbeide med digitale 

humaniora-saker knyttet til WABs nettsider 
m.m. Hun har en solid filosofisk bakgrunn som 

bl.a. omfatter doktorgrad i 2007 fra Ecole des 

Hautes Études en Sciences Sociales, 

forskningsopphold her ved FoF april – juni 

2015 og Intra-European Fellowship for 

Experienced Researcher (Marie Curie Fellow) 

ved Center for Mind, Brain and Cognitive 

Evolution, Institut für Philosophie II, Ruhr-

Universität Bochum i Tyskland. Hennes 

spesialområder er innen kognitiv vitenskap og 

sinnsfilosofi. 

 

 

Christopher Senf 

 

https://www.ehess.fr/en
https://www.ehess.fr/en
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Christopher Senf har vært gjesteforsker her ved 

FoF siden november 2016 og ble ansatt som 

stipendiat i filosofi 1. mars. Han deltar bl.a. i 

forskergruppen i praktisk filosofi her ved FoF. I 

tillegg er han med i forskergruppen for radikal 

filosofi og litteratur ved Institutt for lingvis-

tiske, litterære og estetiske studier, ledet av 

Gisle Selnes. Senf har master fra Humboldt 

University Berlin. Hans hovedinteresse har vært 

og er fortsatt innen politisk filosofi og han vil ha 

Professor II her ved FoF, Anat Biletzki,  som sin 

hovedveileder. Tema for prosjektet er «The 

Morality of Social Conflicts. Analyzing Square 

Movements in Political Philosophy» 

  

 

Tore Fjetland Øgaard 

 
 

Tore Fjetland Øgaard er ansatt som stipendiat i 

filosofi med oppstart 1. august 2018. Han har 

master i filosofi fra UiO innen filosofisk logikk. 

De seinere årene har han jobbet i studie-

administrasjonen ved UiO men har, i tillegg til 

å være småbarnsfar for to jenter, fått antatt tre 

artikler på internasjonalt nivå innen filosofisk 

logikk, henholdsvis «Paths to Triviality» i 

Journal of Philosophical Logic (First online  

2015), «Skolem Functions in Non-Classical 

Logics» i Australasian Journal of Logic (2017) 

og «Prospects for a Naive Theory of Classes» 

sammen med Hartry Field og Harvey Lederman 

i Notre Dame Journal of Formal Logic (2017). I 

doktorgradsprosjektet vil han jobbe med et av 

kjernespørsmålene innen filosofisk logikk 

nemlig: Hva er gyldighet? Hovedtesen for 

prosjektet er at logikk fundamentalt sett er 

normativt i den betydning at gyldighet er et 

normativt begrep.  

 

 

Jasmin Trächtler 
Jasmin Trächtler er knyttet til FoF gjennom en 

Cotutelle avtale med Universitetet i Kassel, 

Tyskland.  

 
 

Tittel på avhandlingen hennes er «Die 

"unwägbare Evidence" des Fremdpsychischen 

in Ludwig Wittgensteins Philosophie der 

Psychologie.»  Hennes arbeidsplass er på 

Wittgenstein Arkivet (WAB) og hun har Alois 

Pichler som sin veileder her i Bergen, mens Dr. 

Stefan Majetschak er hennes veileder i Kassel. 

 

 

Ben Martin 

 
 

Til høsten starter Benjamin Martin som ny 

postdoktor ved FOF. Den to-årige stillingen er 

et Marie Skłodowska-Curie stipend finansiert 

av EUs Horizon2020. Martins prosjekt har 

tittelen «The Unknown Science: Understanding 

the Epistemology of Logic through Practice» 

(EpiLog). I prosjektet skal han undersøke 

hvordan logiske teorier berettiges, med et 

utgangspunkt i pågående debatter om klassiske 

og ikke-klassiske systemer. Martin vil forsvare 

en abduktivistisk tilnærming til logiske teorier, 

det vil si at teoriene berettiges ved hjelp av 

slutning til beste forklaring. Prosjektet skal 

samarbeide med det pågående FRIPRO-

https://www.uib.no/fg/prakfil
https://www.uib.no/fg/radfil
https://www.uib.no/fg/radfil
https://link.springer.com/article/10.1007/s10992-015-9374-6
https://ojs.victoria.ac.nz/ajl/article/view/4031
https://ojs.victoria.ac.nz/ajl/article/view/4031
https://projecteuclid.org/euclid.ndjfl/1496736029
http://as.nyu.edu/faculty/hartry-field.html
https://philosophy.princeton.edu/content/harvey-lederman
https://ucl.academia.edu/BenMartin
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finansierte prosjektet «Anti-Exceptionalism 

About Logic» ved FOF. Ole Hjortland har 

rollen som veileder for prosjektet. 

 

John Barugahare til Johns 

Hopkins School of Public Health 
 

John Barugahare som tok doktorgraden ved FoF 

i 2016 har fått et postdoc stipend ved Johns 

Hopkins School of Public Health, i Berman 

Institute of Bioethics. Dette er et av verdens 

ledende bioetikk- 

institutter og Johns 

Hopkins School of 

Public Health er 

også verdensleden-

de. Barugahare vil 

få permisjon fra sin 

faste stilling ved 

Makerere universi-

tetet i Kampala, 

Uganda. 

Barugahare skal 

jobbe med forskningsetikk i sin postdoc 

periode, og det er ikke tvil om at han vil bli en 

av de ledende bioetikerne i Afrika. 

 

Marianne Walderhaugs disputas 
 

 
Fra venstre: Vibeke Tellmann, Anne Granberg, Marianne 

Walderhaug, Anders Lindseth, Helge Svare, Jonna 
Bornemark og Hans Marius Hansteen. 

 

Marianne Frøystad Walderhaug disputerte 19. 

januar for ph.d.-graden. Avhandlingens tittel er: 

Filosofiske samtaler med innsatte i fengsel – en 

fordypning i samtalens form og innhold.  

Walderhaug hadde prøveforelesning 18. januar 

hvor oppgitt emne var: «Hvordan kommer den 

filosofiske tradisjonen til uttrykk i filosofisk 

praksis, sammenliknet med hvordan den 

kommer til uttrykk i akademisk filosofi?» 

 

Opponenter: 

1.  opponent: Docent/Lektor, Jonna Bornemark, 

Institutionen för kultur och lärande Södertörns 

Högskola. 

 

2. opponent: Forsker I, Helge Svare, Senter for 

velferds- og arbeidslivsforskning, Høyskolen i 

Oslo og Aksershus. 

 

Førsteamanuensis Hans Marius Hansteen, FoF, 

har vært komiteens leder. 

  

Settedekan førsteamanuensis Vibeke Andrea 

Tellmann, FoF, ledet disputasen. 

 

Johannes Servans disputas 
 

Johannes Servan disputerte 18. juni for ph.d.-

graden. Avhandlingens tittel er: “The 

Cosmopolitan rights of foreigners – a 

phenomenological defense of cosmopolitan 

law”.  

 

Servan hadde også prøveforelesningen sin 18. 

Juni, hvor oppgitt emne var: «The concept of 

cosmopolitanism can be defined in different 

ways, such as moral, legal, and political. Can 

these diverse accounts of cosmopolitanism be 

justified by the same source of normativity? 

And do you think that the biggest challenge to 

cosmopolitanism is moral, political, or legal?” 

 

 
Fra venster: Odin Lysaker, Serena Parehk, Johannes 

Servan, Espen Gamlund og Reidar Lie.  

 

Opponenter: 

1. opponent: Associate professor Serena 

Parekh, Northeastern University, Boston, 

Department of Philosophy and Religion. 

https://www.uib.no/fof/113760/disputas-marianne-fr%C3%B8ystad-walderhaug-filosofi
https://www.uib.no/fof/113760/disputas-marianne-fr%C3%B8ystad-walderhaug-filosofi
https://www.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=sh_personal_profil_sv_577252
https://www.hioa.no/tilsatt/svhe
https://www.uib.no/personer/Hans.Marius.Hansteen
https://www.uib.no/personer/Vibeke.Andrea.Tellmann_1
https://www.uib.no/personer/Vibeke.Andrea.Tellmann_1
https://www.uib.no/nye-doktorgrader/118391/har-utlendinger-egne-rettigheter
https://www.uib.no/nye-doktorgrader/118391/har-utlendinger-egne-rettigheter
https://www.uib.no/nye-doktorgrader/118391/har-utlendinger-egne-rettigheter
https://www.uib.no/nye-doktorgrader/118391/har-utlendinger-egne-rettigheter
https://www.northeastern.edu/cssh/people/faculty/serena-parekh/
https://www.northeastern.edu/cssh/people/faculty/serena-parekh/
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2. opponent: Professor Odin Lysaker, 

University of Agder, Department for religion, 

philosophy and history. 

 

Professor Espen Gamlund, FoF, har vært leder 

av komiteen. 

 

Settedekan instituttleder ved FoF, Professor 

Reidar Lie, ledet disputasen. 

 

 

Ph.d.-er med bakgrunn fra filosofi 
 

To av våre tidligere masterstudenter, Carl Tollef 

Solberg og Lars Petter Storm Torjussen, har 

også disputert for ph.d.-graden. Solberg ved 

Institutt for global helse og samfunnsmedisin og 

Torjussen ved  Det psykologiske fakultet.  

 

Tittelen på Solbergs avhandling er «Evaluating 

Deaths. Reconciling the Badness of Death 

Debate and Summary Measures of Population 

Health». I intervjuet med tittelen “En bro 

mellom medisinen og filosofien” gir Solberg et 

innblikk i hvordan han endte opp med å 

kombinere filosofi og medisin og hvilke tanker 

han har om veien videre. 

 

 
Carl Tollef Solberg 

 

 

Tittelen på Torjussens avhandling er 

“Foreningen av visdom og veltalenhet – utkast 

til en universitetsdidaktikk gjennom en kritikk 

og videreføring av Skjervheims pedagogiske 

filosofi på bakgrunn av Arendt og Foucault. 

Eller hvorfor menneskelivet er mer som å spille 

fløyte enn å bygge et hus.” 

 

 

 
Lars Petter Storm Torjussen 
 

Mastergrader våren 2018 
 

Paal Fredrik Skjørten Kvarberg: 
Natural Normativity – An Aristotelian Theory of 

Practical Reason (veiledere: Richard Sørli og 

Hallvard Fossheim) 

Tema for Paal Fredrik Skjørten Kvarbergs 

mastergradsoppgave er metaetikk. Kvarberg 

argumenterer for en teori om praktisk fornuft 

hvor naturlig normativitet får en objektiv 

forankring i naturen gjennom en reduktiv 

identitetsforbindelse til funksjonelle strukturer 

hos en livsform. Kvarberg utvikler sin teori i en 

kritisk konfrontasjon med en form for ny-

aristotelisk naturalisme med røtter i G. E. M. 

Anscombes handlingsteoretiske studie Intention 

og hennes klassiske essay «Modern Moral 

Philosophy», og som seinere har blitt 

videreutviklet på ulikt vis av Philippa Foot i 

Natural Goodness (2001) og Michael 

Thompson i Life and Action: Elementary 

Structures of Practice and Practical Thought 

(2008).  Kvarbergs teori bygger på innsikter fra 

Foot og Thompson (og andre sentrale ny-

aristoteliske filosofer som f.eks. John 

McDowell og Rosalind Hursthouse), men han 

argumenter for at Foots og Thompsons 

respektive redegjørelser av naturlig norma-

tivitet vikler seg inn i problemer som gjør at 

deres posisjoner fremstår som utilfredsstillende. 

https://www.uia.no/kk/profil/odinl
https://www.uib.no/personer/Espen.Gamlund
https://www.uib.no/personer/Reidar.K.Lie
https://www.uib.no/fg/globpri/117444/carl-tollef-solberg-intervjuet-av-p%C3%A5-h%C3%B8yden
https://www.uib.no/fg/globpri/117444/carl-tollef-solberg-intervjuet-av-p%C3%A5-h%C3%B8yden
https://www.uib.no/psyfa/118071/disputas-lars-petter-storm-torjussen
https://www.researchgate.net/publication/322631207_Evaluating_Deaths_Reconciling_the_Badness_of_Death_Debate_and_Summary_Measures_of_Population_Health_Synopsis_of_Doctoral_Dissertation
https://www.researchgate.net/publication/322631207_Evaluating_Deaths_Reconciling_the_Badness_of_Death_Debate_and_Summary_Measures_of_Population_Health_Synopsis_of_Doctoral_Dissertation
https://www.researchgate.net/publication/322631207_Evaluating_Deaths_Reconciling_the_Badness_of_Death_Debate_and_Summary_Measures_of_Population_Health_Synopsis_of_Doctoral_Dissertation
https://www.researchgate.net/publication/322631207_Evaluating_Deaths_Reconciling_the_Badness_of_Death_Debate_and_Summary_Measures_of_Population_Health_Synopsis_of_Doctoral_Dissertation
https://www.uib.no/fof/116451/en-bro-mellom-medisinen-og-filosofien
https://www.uib.no/fof/116451/en-bro-mellom-medisinen-og-filosofien
https://www.uib.no/nye-doktorgrader/118091/hva-er-hensikten-med-h%C3%B8yere-utdanning
https://www.uib.no/nye-doktorgrader/118091/hva-er-hensikten-med-h%C3%B8yere-utdanning
https://www.uib.no/nye-doktorgrader/118091/hva-er-hensikten-med-h%C3%B8yere-utdanning
https://www.uib.no/nye-doktorgrader/118091/hva-er-hensikten-med-h%C3%B8yere-utdanning
https://www.uib.no/nye-doktorgrader/118091/hva-er-hensikten-med-h%C3%B8yere-utdanning
https://www.uib.no/nye-doktorgrader/118091/hva-er-hensikten-med-h%C3%B8yere-utdanning
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Gjennom sin teori søker Kvarberg å løse disse 

problemene. 

 

 
Fra venstre: Andreas og Paal Fredrik på FoFs sommerfest 

 

 

Andreas Hellesvik Liland: 

Two Essays on Language and Conceptualitiy in 

Heidegger’s “Being and Time” (veileder: Anne 

Granberg) 

I den amerikanske Heidegger-resepsjonen har 

pragmatiske og antimentalistiske lesninger av 

Væren og Tid vært toneangivende. Lilands 

masteroppgave posisjonerer seg i opposisjon til 

innflytelsesrike Heidegger-kommentatorer i 

denne tradisjonen, blant annet Hubert Dreyfus, 

Taylor Carman og Mark Wrathall. Artiklene 

inneholder nærlesninger av relevante paragrafer 

i Væren og Tid, men byr også på en selvstendig 

og skarpskodd problematisering av etablerte 

tolkninger og ”dogmer” i kommentarlit-

teraturen som Liland er tydelig hjemmekjent i.  

 

Fokuset i den første artikkelen er en diskusjon 

av hva det betyr når Heidegger hevder at Rede 

er: ”språkets eksistensial-ontologiske funda-

ment”. Her peker Liland på svakheter ved både 

pragmatiske og lingvistiske lesninger, og 

foreslår at det som vanligvis betraktes som to 

uforenlige oppfatninger av språket i Væren og 

Tid, nemlig instrumentalisme og konstitusjona-

lisme ikke trenger å være gjensidig ute-

lukkende.  

 

Den andre artikkelen argumenterer for at 

Heidegger faktisk kan leses som en 

konseptualist når det gjelder persepsjons-

innhold. Den er også en kritikk av særlig Taylor 

Carmans lesning, og viser på en overbevisende 

måte at Heidegger er langt mer nyansert når det 

gjelder forholdet mellom språklige utsagn og 

hermeneutisk praksis-forståelse enn det Carman 

tar høyde for.  

 

Granberg, som er Lilands veileder, håper at han 

publiserer sitt bidrag til debatten om hvordan vi 

skal lese det Heidegger sier om språk, tolkning 

og forståelse i Væren og Tid. 

 

 
 

Sofie Lekve: 

Should We Care About the Existence and Well-

being of Future Generations? (veiledere: Espen 

Gamlund og Jesse Tomalty) 
 

 

 
Sofie Lekve 

 

I sin masteroppgave «Should we care about the 

existence and well-being of future generations? 

An inquiry into the non-identity problem», 

undersøker Sofie Lekve det normative 

grunnlaget for å ta hensyn til fremtidige 

generasjoner av mennesker. Konteksten for 

hennes undersøkelse er de menneskeskapte 

klimaendringene, som utgjør en betydelig risiko 
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for skade på våre etterkommere. I utgangs-

punktet skulle man tenke at vi har forpliktelser 

overfor fremtidige generasjoner, slik som 

forpliktelsen til å sørge for at de som kommer 

etter oss ikke blir skadelidende som en følge av 

våre klimagassutslipp. Men Lekve viser at dette 

ikke er så enkelt som det kanskje høres ut. Et 

hinder på veien er det såkalte «ikke-

identitetsproblemet», som sier at fremtidige 

generasjoner ikke har klagegrunn dersom vi 

påfører dem en byrde gjennom våre klima-

gassutslipp fordi disse utslippene samtidig er et 

vilkår for deres eksistens. Poenget er at dersom 

byrden vi hadde påført dem var vesentlig 

mindre eller fraværende, så ville ikke disse 

menneskene eksistert. Spørsmålet er hvilke 

implikasjoner ikke-identitetsproblemet har for 

vår tenkning omkring ansvar for fremtidige 

generasjoner? I sin masteroppgave diskuterer 

Lekve ulike mulige løsninger på dette 

problemet, og hun skisserer til slutt sitt eget 

forslag til løsning som hun mener har noen 

fordeler sammenlignet med alternative 

løsningsforslag. 

 

Amanda Schei: Bør eutanasi legaliseres i 

Norge? (veileder: Espen Gamlund) 

 

 
Amanda Schei 

 

I sin masteroppgave «Bør eutanasi legaliseres i 

Norge?», tar Amanda Schei opp et vanskelig og 

kontroversielt bioetisk spørsmål, nemlig om 

aktiv dødshjelp eller eutanasi er moralsk 

tillatelig, og om det bør legaliseres i Norge. 

Utgangspunktet for Schei sin diskusjon er det 

faktum at enkelte svært syke mennesker ønsker 

hjelp til å dø istedenfor hjelp til å leve. I land 

som Belgia, Nederland og Canada, er ulike 

former for eutanasi i dag tillatelig, og Schei 

stiller derfor spørsmålet om ikke Norge bør 

følge etter. Hennes tilnærming til dette 

spørsmålet er å se nærmere på de forskjellige 

argumentene som gjerne anføres mot at eutanasi 

er tillatelig, slik som at eutanasi strider mot 

menneskets verdighet, at palliasjon er et godt 

nok alternativ for de som er svært syke, at det er 

verre å drepe enn å la dø, at eutanasi strider mot 

legens etiske mandat, den fryktede skråplans-

effekten, med flere. Schei sin konklusjon er at 

ingen av de relevante argumentene mot eutanasi 

er overbevisende, og hun konkluderer derfor 

med at eutanasi er moralsk tillatelig. Til slutt i 

masteroppgaven tar hun, ved hjelp av analogi-

argumenter til utviklingen i land som Belgia og 

Nederland, til orde for at vi i Norge bør 

legalisere eutanasi. 

 

 

Undervisning høsten 2018 
 

KODE EMNE FAGLÆRER 

 
DIDAFIL1 Filosofisk 

fagdidaktikk 
Hans Marius 
Hansteen 

DIDAHUM1 Humanistisk 
didaktikk 

Hans Marius 
Hansteen 

FIL107 Politisk 

idéhistorie 

Richard Sørli 

FIL121 Filosofihistorie Ole M. 
Skilleås/Franz 

Knappik 

FIL123 Filosofiske 

originaltekstar 

Franz Knappik 

FIL124 Praktisk filosofi Lars Svendsen 

FIL126 Språkfilosofi Pål Antonsen 

FIL128/228 

/328 (E) 

Etikk Espen 

Gamlund/Jesse 
Tomalty 

FIL217/317 

(E) 

Introduksjon til 
Wittgenstein 

Simo 
Säätelä/Alois 

Pichler 

FIL246/346 Kontinental-

filosofi 

Helge Pettersen 

RET208 Praktisk 

argumentasjon 

Amund Børdahl 

RET209 Interkulturell 

kommunikasjon 

Amund Børdahl 

FIL342 Prosjekt og 

metode 

Jesse Tomalty 

FIL343 (E) Forskingsemne i 

teoretisk filosofi 

(«Sanning») 

Ole Hjortland 

FIL219/319 

(E) 

Vitenskaps-

filosofi 

Sorin 

Bangu/Julie 
Zahle 

FIL241/341 Rettsfilosofi Carola Freiin 
von Villiez  

FIL251 Bacheloroppgave Gro 
Rørstadbotten 

E=undervises på engelsk 
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Filosofikurs i Athen 
Fra 23. april til 11. mai avholdt Hallvard 

Fossheim og Gro Rørstadbotten kurset «Polis 

og fysis» ved Det Norske Instituttet i Athen. Her 

deltok 12 studenter fra ulike institutter ved UiB 

og 1 fra filosofisk institutt, UiO. Slutt-

evalueringen viste at studentene opplevde 

kurset i sin helhet som svært lærerikt og videre 

at de hadde stort utbytte både av den intensive 

undervisningen, den oppfølgende veiledningen 

og de felles ekskursjonene. Et bredt utvalg av 

Platons og Aristoteles’ tekster utgjorde kursets 

fundament, og gjennom kontraster opp mot før-

sokratikerne, tragedieforfattere, sofister og 

politiske talere fikk studentene et godt innblikk 

i antikkens tenkning omkring, og holdning til, 

emnene etikk, politikk og natur. Ekskursjonene 

til Agora, Kerameikos, Pnyx, Akropolis, 

Dionysosteateret, Lykeion, samt en liten 

spasertur i Sokrates’ fotspor, bidro til tentative 

visualiseringer av de tematikkene som ble 

diskutert på seminarene. Studentene opplevde 

at det å få undervisning på de samme stedene 

der Platon og Aristoteles en gang vandret med 

sine studenter, var en spesiell opplevelse som 

bidro til å vekke fortiden til live. 

 

Bildet under viser studentene hvilende i Platan-

treet ved elven Ilissos’ bredder hvor Sokrates og 

Faidros samtalte under treets skygge mens de 

lyttet til sikadenes sang; jf. Platons dialog 

Faidros. 

 

 
 

 

Nytt fra studentene ved FoF 
Studentene ved institutt for filosofi har lagt bak 

seg et innholdsrikt og for mange sikkert hektisk 

og begivenhetsrikt vårsemester, som endte i 

tidenes mai, med gode temperaturer å være ute 

i. Forhåpentligvis har det også vært gledesfylt 

og utviklende. Fagutvalget har avholdt tre 

møter, sosialkomiteen har arrangert filmkveld, 

skitur, hyttetur, fester og masterseminar med 

godt oppmøte og god stemning. Miljøet blant 

studentene både på lesesalen og på sosiale 

arrangement har vært svært godt. I tillegg til 

dette har radikal studentsirkel avholdt studie-

møter på instituttet, og masterstudentene 

arrangerte åpen dag i samarbeid med instituttet, 

hvor elver fra videregående skole fikk noen 

smakebiter på hva filosofifaget kan være. 

Kjøkkenet i 5. etasje er i ferd med å renoveres, 

noe vi alle er takknemlige for.  

 

Hyttetur 

I april dro en god gjeng filosofistudenter på en 

hyttetur til Turnerhytten på Ulriken. Tolvte april 

pakket vi pensum vekk noen dager og reiste ut 

av bykjernen for å feire oss selv, og hverandre, 

som vier vår tid til filosofiske undersøkelser. 

Det ble en gyllen mulighet til å senke skuldrene 

og lade opp til den kommende eksamens-

perioden med leker, grilling, brettspill og 

alkoholrelatert aktivitet på et av de vakreste 

byfjellene Bergen har å tilby.  

 

 
En glad forsamling filosofistudenter på hyttetur 

 

Turen til hytten ble nok overraskende tung for 

mange, siden det enda lå en del snø over 

byfjellene i april, og siden snøen var så morken 

at å gå på den viste seg å være vanskelig. Til 

tross for det kom vi oss frem stort sett hele, og 

fikk oss noen fine dager med god mat, engasjert 

brettspilling og mange gode samtaler.  

Vi var stort sett heldige med været, så på dagtid 

var det mange som slappet av ute i solveggen. 

Lørdag 14. april ryddet vi ut av hytten og dro 

tilbake til byen. Turen var arrangert av 

Sosialkomiteen, og er et av de årlige arrange-

mentene de har satt sammen siden komiteen ble 

opprettet.  

 

https://www.uib.no/fof/111210/filosofikurs-i-athen-v%C3%A5ren-2018
https://www.uib.no/fof/111210/filosofikurs-i-athen-v%C3%A5ren-2018


10 

 

Skitur med bålkos 

Lørdag den 17.mars 2018 satte vi i sosialgruppa 

i fagutvalget i gang et nytt «sprekere» tiltak vi 

ønsker å fortsette med. Vår første tur ble en 

skitur innover lysløypa fra Fløibanen. Det ble 

smurt ski og samhandlet underveis på turen. 

Mat hadde vi også med, slik at vi kunne anvende 

bålet vi lagde til sultlindring.  

Vi har innsett at det møtte opp litt få deltakere 

på turen, to for å være nøyaktig. Det er et ønske 

om at flere skal bli med ved en senere 

anledning. Forslag til forbedring er å bruke 

påmeldingsliste og synliggjøre fremtidige 

arrangement utenfor sosiale medier. Dette er en 

måte vi kan nå ut til studenter som ikke er kjent 

med facebook eller filosofistudentenes grup-

peringer på internett.  En fottur i fjellet til høsten 

vil kanskje lokke flere med ut i det fri?     

 

Ellers arrangerer Sosialkomiteen fester og annet 

sosialt, slik at filosofistudenter som har lyst til å 

omgås sine medstudenter på fritiden får 

muligheter til det. 

 

Studentseminarer 

Etter at instituttet la ned ordningen hvor master-

studentene fikk legge frem sine prosjekter før de 

gikk opp til muntlig eksamen, tok studentene 

saken i egne hender. Sofie Lekve arrangerte 

presentasjonen av sin egen oppgave med 

tittelen "Should We Care About the Existence 

and Well-being of Future Generations?", mens 

presentasjonene av Paal Fredrik Kvarbergs, 

Andreas Hellesviks og Eirik Kjønnøys 

oppgaver ble arrangert av sistnevnte. Kvarbergs 

prosjekt tok sikte på å forsvare Aristoteles' teori 

om fornuft og argumenterte for at den objektive 

eksistensen av naturlig normativitet best 

forklares av normative fenomen knyttet til 

praktisk fornuft. Hellesvik tok for seg 

Heidegger, og argumenterte bl.a. for at erfaring-

er har lingvistiske former og at Heidegger i 

Væren og Tid opptrer som konseptualist i 

spørsmål om perseptuelt innhold. Hvorfor 

Begjærer Man Sin Egen Undertrykkelse? var 

tittelen på Kjønnøys prosjekt, som belyste 

relevansen av Deleuze og Guattaris Schizo-

analyse for å forstå et samfunn som blir stadig 

mer dominert av gjeld og skyldfølelse. 

Presentasjonene ble etterfulgt av engasjert 

diskusjon, og må anses som vellykkete. 

 

Radikal Studiesirkel er en studiesirkel, startet 

opp av tidligere student Eirik Kjønnøy og 

forhenværende student Axel Fjeld ved filosofisk 

institutt. Siden våren 2017 har sirkelen vært 

åpen for alle studenter og øvrige interesserte. 

Målet med sirkelen er å sette fokus på radikal 

filosofi og politisk teori. Eksempler på tekster 

som hittil har blitt lest er klassikere som Marx' 

Kommunistiske Manifest og Nietzsches' 

Moralens Genealogi, i tillegg til nyere og 

dagsaktuelle tekster som Maurizio Lazzaratos 

Making of The Indebted Man og Soul At Work 

av Franco «Bifo» Berardi. Sirkelen vil starte på 

en ny runde høsten 2018, og holder til vanlig til 

på rom 129 på instituttet.  
 

God sommer fra studentene ved FoF! 

 

Gjesteforelesere- og forskere 
Jeff McMahan, White’s Professor of Moral 

Philosophy ved Universitetet i Oxford og en av 

vår tids ledende moralfilosofer holdt foredraget 

”Is it permissible to eat animals that have been 

humanely raised?” 17. januar. 

 

 
Professor Jeff McMahan 
 

 

Erasmus Mayr, Prof. Dr. ved Friedrich-

Alexander Univerität, Erlangen-Nürnberg, 

holdt foredraget "Character, Pure Omissions 

and Responsibility" 21. februar. I tillegg hold 

han innlegget "Reasons, Causes and Deviant 

Causal Chains: Can Dispositions Help?" på 

vårens andre instituttseminar 22. februar. 

 

 
Prof. Erasmus Mayr 

http://www.ox.ac.uk/research/research-in-conversation/how-live-happy-life/professor-jeff-mcmahan
https://www.uib.no/fof/113728/it-permissible-eat-animals-have-been-humanely-raised
https://www.uib.no/fof/113728/it-permissible-eat-animals-have-been-humanely-raised
https://www.philosophie.phil.uni-erlangen.de/lehrstuehle/lehrstuhl-III/mayr.shtml
https://www.uib.no/fof/115086/prof-erasmus-mayr-character-pure-omissions-and-responsibility
https://www.uib.no/fof/115086/prof-erasmus-mayr-character-pure-omissions-and-responsibility
file://///klient.uib.no/FELLES/HF/FOF/FOF%20administrasjon/Forskning%20og%20formidling/FoF-bulletin/Reasons,%20Causes%20and%20Deviant%20Causal%20Chains:%20Can%20Dispositions%20Help%3f
file://///klient.uib.no/FELLES/HF/FOF/FOF%20administrasjon/Forskning%20og%20formidling/FoF-bulletin/Reasons,%20Causes%20and%20Deviant%20Causal%20Chains:%20Can%20Dispositions%20Help%3f
https://www.philosophie.phil.uni-erlangen.de/lehrstuehle/lehrstuhl-III/mayr.shtml
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Anat Biletzki holdt i uke 7 en forelesningsrekke 

med tema relatert til Hannah Arendts tanker om 

menneskerettigheter særlig relatert til hennes 

‘Jewish Writings’. Tittelen på de ulike 

innleggene var: 

“Human Rights”, “Antisemitism” og “Putting it 

all together: Eichmann, Zionism” 

 

 

 
Prof. Anat Biletzki 

 

 

Karen Koch, amanuensis ved Freie Universität, 

Berlin, holdt seminarrekken "Kant on teleology 

in nature" 20. og 21. mars og foredraget 

"Hegel's defense of puposiveness in nature" 22. 

mars. 

 

 

Lydia Goehr holdt gjesteforelesningen "The 

Use and Abuse of Beauty in Everyday Life: Or, 

Philosophical Thoughts on the Concept of 

Bohème" 29. mai. 

 

 
Lydia Goehr 
 

 

Federico Meschini, Tuscia University, holdt 

gjesteforelesningen «"E-lit is a four-letter 

word". Literature, book, computer and 

narration. Aporia and digressions around 

intangible concepts and ineluctable 

remediations» 30. mai. 

 

 
Federica Meschini 

Internasjonale konferanser, 

workshops, m.m. 
 

«Doxa og epsiteme» Workshop og 
oppstartsmøte i Nordisk nettverk for filosofi 
og retorikk 
 

 
 

Nettverket ble etablert i samband med work-

shopen Doxa og episteme, som fant sted ved 

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, 

UiB, 22.-23. mai 2018. 

 

I tillegg til interessante faglige diskusjoner 

benyttet vi muligheten til å diskutere planer for 

felles publikasjoner og forskningsaktivitet 

framover. I 2019 vil det bli arrangert ikke 

mindre enn to seminarer ved det norske senteret 

i Paris: Ett om “fred, konflikt og kommunika-

sjon” 25.-27. mars 2019. Dette vil også være en 

forberedende workshop med tanke på innlegg 

ved den syvende Nordisk konferanse for 

retorisk forskning (NKRF7), som skal finne 

sted i Bergen i september 2019. I oktober 2019 

vil det bli et seminar i Paris med tema knyttet til  

Dewey og pragmatisme. 

 

Mulighetene for undervisningssamarbeid 

gjennom Erasmus og/eller Nordplus-ordningen 

ble også diskutert, og i første omgang er det 

https://en.wikipedia.org/wiki/Anat_Biletzki
https://www.uib.no/fof/115940/professor-anat-biletzki-%C2%ABhannah-arendt-human-politics%C2%BB
https://www.uib.no/fof/115940/professor-anat-biletzki-%C2%ABhannah-arendt-human-politics%C2%BB
https://www.uib.no/fof/115940/professor-anat-biletzki-%C2%ABhannah-arendt-human-politics%C2%BB
http://www.geisteswissenschaften.fu-berlin.de/we01/institut/mitarbeiter/wimi/kkoch/index.html
https://www.uib.no/fof/116076/karen-koch-kant-teleology-nature
https://www.uib.no/fof/116076/karen-koch-kant-teleology-nature
https://www.uib.no/fof/116081/karen-koch-hegels-defense-puposiveness-nature
http://philosophy.columbia.edu/directories/faculty/lydia-goehr
https://www.uib.no/bnkf/117091/lydia-goehr-use-and-abuse-beauty-everyday-life-or-philosophical-thoughts-concept-boh%C3%A8me
https://www.uib.no/bnkf/117091/lydia-goehr-use-and-abuse-beauty-everyday-life-or-philosophical-thoughts-concept-boh%C3%A8me
https://www.uib.no/bnkf/117091/lydia-goehr-use-and-abuse-beauty-everyday-life-or-philosophical-thoughts-concept-boh%C3%A8me
https://www.uib.no/bnkf/117091/lydia-goehr-use-and-abuse-beauty-everyday-life-or-philosophical-thoughts-concept-boh%C3%A8me
https://www.researchgate.net/profile/Federico_Meschini
https://www.uib.no/fof/117815/federico-meschini-e-lit-four-letter-word-literature-book-computer-and-narration-aporia
https://www.uib.no/fof/117815/federico-meschini-e-lit-four-letter-word-literature-book-computer-and-narration-aporia
https://www.uib.no/fof/117815/federico-meschini-e-lit-four-letter-word-literature-book-computer-and-narration-aporia
https://www.uib.no/fof/117815/federico-meschini-e-lit-four-letter-word-literature-book-computer-and-narration-aporia
https://www.uib.no/fof/117815/federico-meschini-e-lit-four-letter-word-literature-book-computer-and-narration-aporia
https://www.uib.no/fof/117134/doxa-og-episteme
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tanken å få til lærerutveksing mellom Bergen, 

Akureyri og Uppsala. 

 

Nettverket skal fremme forsking om filosofi og 

retorikk, og har som mål å fremme filosofisk 

forståelse av retorikken og retorisk bevissthet i  

filosofien. Nettverket vil arbeide med både 

samtidsaktuelle og historiske tematikker.  

Nettverket vil ta i bruk “Humanities Commons”  

som kommunikasjonsplattform. For øvrig kan 

interesserte ta direkte kontakt med Hans Marius 

Hansteen, som fungerer som koordinator. 

 

 

Democracy and Its Rivals: Plato's 
Statesman and Laws 
 

 
 

Bergen Ancient Philosophy Symposium 2018. 

Den årlige konferansen innen antikkens filosofi 

ble i år arrangert 24.-25. mai. Tema fremgår av 

konferansens tittel og ‘keynote speakers’ var 

Melissa Lane (Princeton University) som holdt 

foredraget «Plato on the Nature of Rule» og 

Ryan Balot (University of Toronto) med «Polis 

and Cosmos in Plato’s Political Thought».  

 

 

Bergen Workshop in Philosophy of Science 
 

 
 

Den årlige Philosphy of Science-workshopen 

ble også arrangert 24.-25. mai. Konferansen ble 

som vanlig svært vellykket. Sorin Bangu, som 

er ansvarlig for å arrangere denne konferansen 

her ved FoF er også med i programkomiteen for 

«European Philosophy of Science Association». 

Platonic dialectic – inquiring into the nature 
of things 
 

 
 

Jens Kristian Larsen arrangerte 31. mai - 2. juni 

konferansen Platonic Dialectic: Inquiring Into 

the Nature of Things med støtte fra FoF samt fra 

EU’s Marie Skłodowska-Curie Actions. Kon-

feransens mål var å kaste nytt, kritisk lys over et 

sentralt aspekt av Platons filosofi, begrepet om 

dialektikk eller filosofisk metodebestemt 

erkjennelse. Konferansen inngår som en del av 

DICTUM-prosjektet, som går ut på å undersøke 

Platons begrep om dialektikk.  

  

Konferansen var særdeles vellykket og hadde 

flere hyggelige sosiale innslag; på lengre sikt er 

målet å få utgitt konferanseinnleggene som en 

antologi om Platonisk dialektikk. 

 

 

New Work on Kant & German Idealism 
 

 
 

Workshopen ble arrangert 1. juni og hadde 

‘work in progress’ om Kant og tyske idealister 

som tema. Blant foredragsholderne var Axel 

Hutter (LMU München) med foredraget «No 

Choice: Kant’s Critique of Freedom» og James 

https://hcommons.org/groups/nordisk-forskernettverk-for-filosofi-og-retorikk-nordic-research-network-for-philosphy-and-rhetoric/
mailto:hans.hansteen@uib.no
mailto:hans.hansteen@uib.no
https://www.uib.no/fof/112999/democracy-and-its-rivals-platos-statesman-and-laws
https://www.uib.no/fof/112999/democracy-and-its-rivals-platos-statesman-and-laws
https://www.princeton.edu/~mslane/Welcome.html
https://politics.utoronto.ca/faculty/profile/10/
https://www.uib.no/fof/115695/bergen-workshop-philosophy-science-2018
http://philsci.eu/
https://www.uib.no/fof/113456/conference-platonic-dialectic-%E2%80%93-inquiring-nature-things
https://www.uib.no/fof/113456/conference-platonic-dialectic-%E2%80%93-inquiring-nature-things
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marie-sklodowska-curie-actions
https://www.uib.no/fg/antikkfi/108977/dictum-%E2%80%93-divide-and-collect-understanding-method-plato
https://www.uib.no/fof/116708/workshop-new-work-kant-german-idealism
https://www.philosophie.uni-muenchen.de/lehreinheiten/philosophie_2/personen/hutter/index.html
https://www.philosophie.uni-muenchen.de/lehreinheiten/philosophie_2/personen/hutter/index.html
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Kreines (Claremont McKenna College) med 

«Hegel’s Absolute Idealism and Metaphysical 

Definition of God». 

 

Wittgensteinarkivet (WAB) 
 

WAB har i inneværende semester kjøpt nytt 

webdomene: http://wittgensteinonline.no/. Det 

gir en tydelig markering av at det er Norge som 

gir verden tilgang til Wittgenstein Nachlass. 

Senteret har også sikret seg webdomene 

http://wittgensteinonline.org. 

 

WAB har også hatt mange gjester inneværende 

semester: 

 

Susan Edwards-McKie fra Darwin College, 

Cambridge. Hun arbeider spesielt med 

Wittgenstein and Physics. Hun besøkte Arkivet 

noen dager i slutten av april. 

 

På bakgrunn av en samarbeidsavtale mellom 

Alois Pichler, WAB, UIB og Max Hadersbeck, 

Ludwigs Maximilians Universitetet i München 

fikk Wittgenstein arkivet besøk av 4 studenter 

fra München i perioden 4. til 14. mai. Disse 

studentene har arbeidet med å utvide 

WITTFIND til hele Nachlass. Dessuten lage 

"On the fly" - automatisk oversettelse av 

Nachlass tekster. Disse 4 studentene er: 

Matthias Lindingo, Florian Landes, Sabine 

Ullrich og Ines Röhrer 

 

Danka Radjenovic fra Koblenze-Landau 

Universitetet besøkte WAB i perioden 23.5.-

1.6. gjennom en Erasmus avtale. Danka er 

spesielt interessert i vårt Digital Humanities 

arbeid. 

 

Celine Poisson fra École de Design Université 

du Québec 'a Montreal, 11-15. juni. Hun var 

spesielt interessert i Wittgensteins liv i 

Skjolden, hvordan hans hytte så ut, hvordan den 

var innredet og hvordan han fungerte der. 

 

Elisabeth Rigal fra C.N.R.S, France i perioden 

11-15. juni. Hun er fransk filosof som arbeider 

med Wittgenstein. For tiden mest med å 

oversette The Big Typeskript til fransk. 

 

Federico Meschini, gjesteforsker fra University 

of Tuscia, Italy. Se lenke for hans gjeste-

forelesning. 

 

Bergensnettverket (BNKF) for 

kvinner i filosofi 
BNKF har stått for flere arrangementer dette 

semesteret.  

 

Lunsj for kvinnelige filosofistudenter ble 

arrangert 6. februar og 12. mars. 

 

Wendy Wilutzky var først ute i seminarrekken 

med innlegget “In search of the correct 

intentional Objects of emotions” 28. februar. 

 

4. april holdt Vivil Haraldsen innlegget "Reason 

and the city-soul analogy in Plato’s "Republic"" 

 

Sis ute var Oda Elisabeth Wiese Tvedt som 

holdt innlegget “The Politics of Law: 

Autonomy and Citizen Participation in Plato's 

"Laws"” 15. mai. 

 

“Filosofi i møte med musikk” var tittelen på en 

rekke ulike arrangement som ble arrangert av 

BNKF delvis i samarbeid med Griegakademiet 

29.-30. mai. Her fikk vi presentasjon av papers, 

leseseminar, gjesteforelesninger, konsert og 

kunstnersamtaler. Lydia Goehr sto for både 

gjesteforelesningen "The Use and Abuse of 

Beauty in Everyday Life: Or, Philosophical 

Thoughts on the Concept of Bohème", 

leseseminaret knyttet til hennes tekst “How to 

Do More with Words. Two Views of (Musical) 

Ekphrasis” og en samtale med musikerne og 

forskerne i prosjektet “Wheels within Wheels” 

som også var en del av årets Festspill-

arrangement. 

 

FoF-folk i aksjon 
 

Michael Baumgartner holdt foredraget «Are 

there multiple viable QCA systems? » Point-

counter-point debate on Solution types, 

International QCA Summer Workshop, 

University of Wuppertal, 28.-30. mars. 

 

-Baumgartner har også opprettet egen nettside 

for Toppforskprosjektet Coincidence Analysis 

der aktiviteter knyttet til programmet vil bli lagt 

inn.  

 

Hallvard Fossheim har holdt følgende 

foredrag: 

 

http://wittgensteinonline.no/
http://wittgensteinonline.org/
https://www.stx.ox.ac.uk/wittgenstein-and-physics-susan-edwards-mckie
https://www.uib.no/personer/Alois.Pichler
http://www.cis.uni-muenchen.de/personen/mitarbeiter/hadersbeck/
http://wittfind.cis.uni-muenchen.de/index.html
https://www.uni-koblenz-landau.de/de/landau/fb5/herausforderung-leben/stipendiaten/danka-radjenovic/danka-radjenovic
https://professeurs.uqam.ca/professeur?c=poisson.celine
https://www.franceculture.fr/personne-elisabeth-rigal.html
https://kataclima.academia.edu/FedericoMeschini
https://www.uib.no/fof/117815/federico-meschini-e-lit-four-letter-word-literature-book-computer-and-narration-aporia
https://www.uib.no/en/persons/Wendy.Wilutzky
https://www.uib.no/bnkf/115557/search-correct-intentional-objects-emotions
https://www.uib.no/bnkf/115557/search-correct-intentional-objects-emotions
https://www.uib.no/bnkf/116026/vivil-haraldsen-reason-and-city-soul-analogy-plato%E2%80%99s-republic
https://www.uib.no/bnkf/116026/vivil-haraldsen-reason-and-city-soul-analogy-plato%E2%80%99s-republic
https://www.uib.no/bnkf/116843/politics-law-autonomy-and-citizen-participation-platos-laws
https://www.uib.no/bnkf/116843/politics-law-autonomy-and-citizen-participation-platos-laws
https://www.uib.no/bnkf/116843/politics-law-autonomy-and-citizen-participation-platos-laws
https://www.uib.no/bnkf/116899/filosofi-i-m%C3%B8te-med-musikk#tirsdag-29-mai
http://philosophy.columbia.edu/directories/faculty/lydia-goehr
https://www.uib.no/bnkf/117091/lydia-goehr-use-and-abuse-beauty-everyday-life-or-philosophical-thoughts-concept-boh%C3%A8me
https://www.uib.no/bnkf/117091/lydia-goehr-use-and-abuse-beauty-everyday-life-or-philosophical-thoughts-concept-boh%C3%A8me
https://www.uib.no/bnkf/117091/lydia-goehr-use-and-abuse-beauty-everyday-life-or-philosophical-thoughts-concept-boh%C3%A8me
https://www.uib.no/bnkf/116954/how-do-more-words-two-views-musical-ekphrasis
https://www.uib.no/bnkf/116954/how-do-more-words-two-views-musical-ekphrasis
https://www.uib.no/bnkf/116954/how-do-more-words-two-views-musical-ekphrasis
https://www.uib.no/wheels
https://www.uni-bamberg.de/fileadmin/complexsys/Sonstiges/2018_CfA__Int_QCA_Summer_Workshop.pdf
https://people.uib.no/mba110/index.html
https://people.uib.no/mba110/index.html
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-«Skjønn, regelfølging og rimelighet», De 

nasjonale forskningsetiske komiteers års-

konferanse, 28. februar. 

 

-«Forskningsetisk skjønn, ansvar og imple-

mentering», NARMA vårkonferanse, 7. mars. 

 

-“The Burden of the Past”, To Research & 

Exhibit Human Biological Diversity 

internasjonal konferanse, Teknisk museum, 23. 

mars. 

 

-“Power and Decision-Making”, Democracy 

and Its Rivals: Plato’s Statesman and Laws, 

internasjonal konferanse, UiB, 24. mai. 

 

«Forskningsetisk skjønn: Begrunnelser, 

prinsipper og utfordringer», Etikkfrokost, 

Granskningsutvalget, UiB, 30. mai. 

 

Franz Knappik har holdt foredraget "Two ways 

of knowing what one is doing", Institut für 

Philosophie, ved Friedrich-August-Universität 

Erlangen-Nürnberg, 17. mai. 

 

Kristian Larsen har holdt foredraget "Socrates 

the Eleatic: On the Eleatic origins of Socrates" 

på  The Plato Center, Trinity College, Dublin, 

Irland, 24. mars. 

 

Anita Leirfall har holdt følgende foredrag 

(inkludert én standup): 

-«Om sannhet, løgn og bullshit i et kantiansk 

perspektiv», invitert foredrag på ForKanten, 

Kragerø bibliotek, 9. februar. 

 

-«Alternative fakta («fake news») sett i lys av 

grunnleggende krav til kritisk tenkning», 

invitert foredrag, Filosofikafeen i Bærum, 

Bekkestua, 19. mars. 

 

-«The Epistemology of Bullshit», invited talk at 

Café Manstein – Academic Philosophers in 

Berlin Meetup, Berlin, 4. mai. 

 

-«On Real and Virtual Space», invitert foredrag 

ved Graz University of Technology, Graz, 8. 

mai. 

 

-«On Truth, Lies, and Bullshit», invitert 

foredrag ved University of Bayreuth, Bayreuth, 

14. mai. 

   

-«Kant on Absolute Space and Negative 

Magnitudes", invitert paper på workshopen 

New Work on Kant & German Idealism, 

Universitetet i Bergen, 1. juni. 

 

-«Sosiale medier og meningsdannelse», invitert 

deltakelse på, og ledelse av, debatt med 

professor Jostein Gripsrud, UiB og forfatter 

Gunnar Tjomlid på «På Kanten – den norske 

filosofifestivalen i Kragerø», 8. juni. 

 

-«Om sannhet, løgn og bullshit», invitert 

foredrag, «På Kanten – den norske 

filosofifestivalen i Kragerø», 9. juni.   

 

-Deltakelse på «Filosofisport – filosofisk 

standup» ledet av professor Thomas Hylland 

Eriksen, «På Kanten – den norske 

filosofifestivalen i Kragerø», 9. juni. 

 

Anita Leirfall har også mottatt stipend fra 

Bergmanstiftelsen for skriveopphold på 

Bergmangårderna i perioden 3.-25. juni 2018. 

 

Jørgen Pedersen holdt foredrag om politiske 

ideologier for 2. og 3. klassinger på Katten 

videregående skole 9. mai. 

 

Alois Pichler har holdt innlegg på følgende 

konferanser: 

-«Middle Wittgenstein», Federal University of 

Minas Gerais, Brasil. 21. – 26. mai. 

 

-«The Wording og Thoughts. Philosophy from 

the Standpoint of its Manuscripstand 

Archives», CEFRES (Centre français de 

recherché en sciences sociales), Praha, 

Tsjekkia. 7. – 9. juni. 

 

Kristin Sampson holdt innlegget «The Art of 

Statesmanship as Weaving in Plato’s 

Statesman» på konferansen Democracy and Its 

Rivals: Plato’s Statesman and Laws, 

internasjonal konferanse UiB, 24. mai. 

 

Ole Martin Skilleås holdt foredraget "Hvorfor 

alle vitenskapsfolk burde interessere seg for 

vin" i NTNUs Vitenskapsteoretisk forum, 6. 

mars. 

 

Mark Young har holdt følgende foredrag: 

-“Mathematical Magic and Mechanical 

Marvels: Technology and Deception in Early 

Modern England” Bucharest Colloqium in 

Early Modern Science, University of Bucharest. 

13. mars. 

 

http://narma.no/wp-content/uploads/2017/11/Fossheim-NARMA-7.-mars-2018.pdf
http://narma.no/wp-content/uploads/2017/11/Fossheim-NARMA-7.-mars-2018.pdf
https://www.tekniskmuseum.no/elektroniske-musikkinstrumenter-i-norge-for-1940/1484-to-research-exhibit-human-biological-diversity-conference
https://www.tekniskmuseum.no/elektroniske-musikkinstrumenter-i-norge-for-1940/1484-to-research-exhibit-human-biological-diversity-conference
https://www.uib.no/foransatte/117420/etikkfrokost-om-forskningsetisk-skj%C3%B8nn
https://www.tcd.ie/plato/
https://ufmg.br/
https://ufmg.br/
http://www.cefres.cz/en/agenda/event/wording-of-thoughts
http://www.cefres.cz/en/agenda/event/wording-of-thoughts
http://www.cefres.cz/en/agenda/event/wording-of-thoughts
https://irhunibuc.wordpress.com/cfp-bucharest-colloquium-in-early-modern-science-13-15-march-2018/
https://irhunibuc.wordpress.com/cfp-bucharest-colloquium-in-early-modern-science-13-15-march-2018/
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“Invisible Structures - Maintenance, Repair and 

the Experience of Infrastructure” Philosophy of 

the City Summer Colloqium: Technology and 

the City, University of Twente, 11. – 13. juni. 

 

Personalnytt 
 

Professor Claus Huitfeldt 
 

 
 

Vi gratulerer Claus Huitfeldt som inneværende 

semester har gått fra å være førsteamanuensis til 

å bli professor. 

 

 
 

 

Fra sommerfesten 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Og med det ønsker instituttleder alle en 

riktig god sommer, og vel møtt igjen til et 

nytt, travelt høstsemester i august! 
  

http://philosophyofthecity.org/summer-colloquium/
http://philosophyofthecity.org/summer-colloquium/
http://philosophyofthecity.org/summer-colloquium/
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VITENSKAPELIGE PUBLIKASJONER 
 
Sorin Bangu: “Discontinuities and Singularities, Data and Phenomena: For Referentialism”, Synthese, Special issue on Infinite Idealizations 
in Science. L. Ruetsche, P. Palacios, S. Fletcher, E. Shech, (eds.) First Online, 2018. 
 
-“Introduction. A Naturalist Landscape”, in Naturalizing Logico-Mathematical Knowledge - Approaches from Philosophy, Psychology and 
Cognitive Science, Sorin Bangu (ed.), Routledge 2018. 
 
Michael Baumgartner: “The Inherent Empirical Underdetermination of Mental Causation.” I Australasian Journal of Philosophy ;Volum 96.(2) 
s. 335-350, 2018. 
 
-Utvikling av programvare (fagansvarlig): cna: Causal Modeling with Coincidence Analysis. The Comprehensive R Archive Network, 2018. 
 
Andreas Fjellstad: “Infinitary Contraction-Free Revenge” i Thought – A Journal of Philosophy, Wiley Online Library, 2018.  
 
Kevin Cahill: «Introduction» in Kevin M. Cahill and Thomas Raleigh (eds.), Wittgenstein and Naturalism, Routledge 2018. 
 
-“Tractarian Ethics” in Hans Sluga and David G. Stern (eds.), The Cambridge Companion to Wittgenstein, Cambridge University Press 2018. 
 
Tarjei Bekkedal og Hans Christian Farsethås: «Om subsumsjon», i Jussens venner, Volum 53/1, s. 1-32. Universitetsforlaget 2018. 
 
Hallvard Fossheim: «The character of Socrates in Plato's Apology: an Aristotelian analysis» in Vivil Valvik Haralsen, Olof Petterson og Oda 
E. Wiese Tvedt (eds.), Readings of Plato's Apology of Socrates: Defending the Philosophical Life, s. 121-136, Rowman and Littlefield 2018. 
 
Vivil Valvik Haraldsen: "Introduction" in Vivil Valvik Haralsen, Olof Petterson og Oda E. Wiese Tvedt (eds.), Readings of Plato's Apology of 
Socrates: Defending the Philosophical Life, s. 1-16, Rowman and Littlefield 2018. 
 
-"The Philosophical Force of Negativity: Elenchos and Socratic Conversation in Plato's Apology" in Vivil Valvik Haralsen, Olof Petterson og 
Oda E. Wiese Tvedt (eds.), Readings of Plato's Apology of Socrates: Defending the Philosophical Life, s. 195-221, Rowman and Littlefield 
2018. 
 
Ole Hjortland og Shawn Standefer: «Inferentialism, Structure, and Conservativeness», in Ondrej Beran, Vojtech Kolman and Ladislav Koren 
(eds.), From Rules to Meanings – New Essays on Inferentialism, Routledge 2018. 
 
Franz Ulrich Knappik: “'Gegenwärtige prosaische Zustände': Hegels melancholische Ästhetik und Schillers politische Eschatologie” i 
Thomas Oehl & Artur Kok (red.), Objektiver und absoluter Geist nach Hegel. Kunst, Religion und Philosophie innerhalb und außerhalb von 
Gesellschaft und Geschichte, Brill 2018. 
 
- "Kant, Schopenhauer und Fichte über unser Wissen von unseren körperlichen Handlungen" [Kant, Schopenhauer og Fichte om vår 
kunnskap om våre kroppslige handlinger], Fichte-Studien 45, 2018. 
 
-“Hegel and Arguments for Natural Kind Essentialism” i Hegel Bulletin, 2018 (online first). 
 
Aronson JK, La Caze A, Kelly MP, Parkkinen V-P, & Williamson, J: "The use of mechanistic evidence in drug approval" i Journal for evaluation 
in clinical practice, Wiley Online Library, 2018. 
 
Parkkinen V-P, Wallmann C, Wilde M, Clarke B, Illari P, Kelly MP, Norell C, Russo F, Shaw B, & Williamson J.: Evaluating Evidence of 
Mechanisms in Medicine - Principles and Procedures, SpringerBriefs in Philosophy, 2018. 
 
Jørgen Pedersen: «Just inheritance taxation», Philosophy Compass, volum 13/4, 2018. 
 
Helge Pettersen: “Filmens filosofi som cinematisk filosofi” i Deleuze i vest (ed. Helge Pettersen, Terje Hellesen & Remi Nilsen), s. 69-93, 
Bergen: Morgana Press 2018. 
 
Kristin Sampson: “The Temporality of Philosophy in the Apology” in Vivil Valvik Haralsen, Olof Petterson og Oda E. Wiese Tvedt (eds.), 
Readings of Plato's Apology of Socrates: Defending the Philosophical Life, s. 57-71, Rowman and Littlefield 2018. 
 
– “Kaoskomplikasjoner” i Deleuze i vest (ed. Helge Pettersen, Terje Hellesen & Remi Nilsen), s. 57-69. Bergen: Morgana Press 2018. 
 
Christoffer Senf: «Wissenschaft als »Organ« der Bewegung, Konflikttheoretisches Denken bei Marx» i Matthias Bohlender, Anna-Sophie 
Schönfelder, Matthias Spekker (eds.): Kritik im Handgemenge«, Die Marx'sche Kritik als politischer 
Einsatz, Bielefeld: transcript Verlag, s. 73–94, 2018. 
 
Lars Fr. H. Svendsen: Å forstå dyr – Filosofi for hunde- og katteelskere, Kagge forlag 2018. 
 
Simo T. S. Säätelä: «Om grunnlaget for kvalitetsvurderinger i kunst: en begrepslig undersøkelse», i Øyvind Prytz og Jan Fredrik Hovden 
(red.), Kvalitetsforhandlinger, Fagbokforlaget 2018. 
 
-«On quality judgments in art: a conceptual investigation» in Knut Ove Eliassen, Jan Fredrik Hovden og Øyvind Prytz (eds.), Contested 
qualities: negotiating value in arts and culture, Fagbokforlaget 2018. 
 
Mark Young: “Heuristics and Human Judgment: What We Can Learn About Scientific Discovery from the Study of Engineering Design ” 
Topoi, Springer 2018. 
 
- “Nature as Spectacle: Experience and Empiricism in Early Modern Science” Centaurus 59(1-2), 2018. 
 
 - “Intuition and Ineffability: Tacit Knowledge and Engineering Design” in Albretche Fritzsche and Sascha Oks (eds) The Future of Engineering: 
Philosophical Foundations, Ethical Problems and Application Cases, Springer, 2018. 
 
Julie Zahle: “Values and Data Collection in Social Research,” Philosophy of Science, 85(1), s. 144–163, 2018. 
 

Zahle, J. & Kincaid H.: “Why be a Methodological Individualist?,” Synthese, 1-21, 2018 (online First). 
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https://www.tandfonline.com/toc/rajp20/current
https://cran.r-project.org/package=cna
https://cran.r-project.org/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/tht3.382
https://www.routledge.com/Wittgenstein-and-Naturalism/Cahill-Raleigh/p/book/9781138236868
https://www.cambridge.org/core/books/cambridge-companion-to-wittgenstein/tractarian-ethics/A83C2BE004C47D02D7D18C5EF037A554
https://www.cambridge.org/core/books/cambridge-companion-to-wittgenstein/7CFC945C6743BA0B8D641DC509C519E2
https://www.idunn.no/jv/2018/01/om_subsumsjon
https://www.idunn.no/jv/2018/01
https://rowman.com/ISBN/9781498549998/Readings-of-Plato's-Apology-of-Socrates-Defending-the-Philosophical-Life
https://rowman.com/ISBN/9781498549998/Readings-of-Plato's-Apology-of-Socrates-Defending-the-Philosophical-Life
https://rowman.com/ISBN/9781498549998/Readings-of-Plato's-Apology-of-Socrates-Defending-the-Philosophical-Life
https://rowman.com/ISBN/9781498549998/Readings-of-Plato's-Apology-of-Socrates-Defending-the-Philosophical-Life
http://olehjortland.net/brandom_inferentialism.pdf
https://www.routledge.com/From-Rules-to-Meanings-New-Essays-on-Inferentialism/Beran-Kolman-Koren/p/book/9781138102613
https://brill.com/abstract/book/edcoll/9789004363182/BP000034.xml
https://brill.com/view/title/36358?format=HC
https://brill.com/view/title/36358?format=HC
https://brill.com/view/serial/FIST?qt-qt_serial_details=1
https://www.cambridge.org/core/journals/hegel-bulletin/article/hegel-and-arguments-for-natural-kind-essentialism/AFD1F5A8DF438B95B00ABBCD316BD0F0
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jep.12960
https://www.springer.com/us/book/9783319946092
https://www.springer.com/us/book/9783319946092
https://www.springer.com/series/10082
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/phc3.12491
http://blackwell-compass.com/subject/philosophy/
https://www.uib.no/fof/115600/deleuze-i-vest
https://rowman.com/ISBN/9781498549998/Readings-of-Plato's-Apology-of-Socrates-Defending-the-Philosophical-Life
https://www.uib.no/fof/115600/deleuze-i-vest
https://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-4150-9/kritik-im-handgemenge/
https://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-4150-9/kritik-im-handgemenge/
http://www.kagge.no/index.cfm?tmpl=butikk&a=product_inline&b_kid=1044807&b_id=1689631
http://www.kulturradet.no/vis-publikasjon/-/kvalitetsforhandlinger
http://www.kulturradet.no/vis-publikasjon/-/contested-qualities
http://www.kulturradet.no/vis-publikasjon/-/contested-qualities
https://link.springer.com/article/10.1007/s11245-018-9550-8
https://www.springer.com/philosophy/journal/11245
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/1600-0498.12155
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/16000498
https://www.academia.edu/35673422/Intuition_and_Ineffability_Tacit_Knowledge_and_Engineering_Design
https://www.springer.com/us/book/9783319910284
https://www.springer.com/us/book/9783319910284
https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/694770
https://link.springer.com/article/10.1007/s11229-017-1523-8

