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Instituttleders hilsen 
 
FoF-bulletinen er nå, med sitt andre nummer, 
kommet for å bli. Første nummer ble tatt 
godt imot, og vi skal gjøre vårt beste for at 
ansatte og studenter gjennom disse jevnlige 
nyhetsbrevene får god informasjon om det 
som skjer ved instituttet. Hvorfor betegnelsen 
"bulletin" ble valgt, er jeg usikker på. En av 
våre ansatte har gjort meg oppmerksom på at 
ifølge en dansk ordbok fra 1992 betyr ordet 
"skreven el. trykt meddelelse, især om en 
læges meddelelse om en fyrstelig patients   
tilstand". Instituttet vårt kan neppe sies å 
være fyrstelig, og jeg vil nødig kalle det en 
pasient, men analogien er kanskje likevel ikke 
så dum: Vi ønsker oss et friskt og oppegående  
institutt, og våre bulletiner skal bidra til at vi 
alle kan følge med på og vurdere instituttets 
tilstand. På den annen side: Vi er absolutt 
åpne for et spenstigere navn på 
publikasjonen. Kom gjerne med forslag! 
 
 
Instituttkonferansen på Lindås 
 
Instituttet har nylig avholdt sin årlige 
konferanse, denne gang på Westland Hotel på 
Lindås. Det var godt fremmøte blant alle 
grupper ansatte, og vi var særlig glade for å 
ha med oss to studentrepresentanter. I 
sentrum for konferansen stod vårt pågående 
arbeid med å lage en helhetlig strategi for 
instituttets virksomhet i perioden  
2009 - 2013. Utkast til deler av strategien ble 
presentert og diskutert, både i grupper og i 
plenum. Jeg vil benytte anledningen til å 
takke for god og konstruktiv diskusjon og for 
alle gode innspill, som vil danne grunnlaget 
for en revisjon av utkastene. Den videre 
planen er nå at undertegnede sender et 
revidert og fullstendig utkast til strategiplan 
til instituttrådet innen 18. november, og at   

instituttrådet behandler utkastet i møte 15. 
desember. Endelig strategidokument, som 
skal ferdigstilles av instituttledelsen, skal 
etter planen foreligge tidlig på nyåret. Jeg 
håper og tror at strategien vil danne et godt 
grunnlag for arbeidet i instituttets ulike 
organer og for instituttleders beslutninger. 
 
 
Environment, Embodiment and 
Gender: Konferanse til markering av 
Maurice Merleau-Pontys 100-årsdag 
 
I forbindelse med markeringen av Maurice 
Merleau-Pontys hundreårsdag arrangerte SKOK 
og FoFs forskergruppe for fenomenologi og 
eksistensfilosofi et minneseminar med gjester 
av høyt internasjonalt kaliber.  
 
 

 
 
Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) 
 
 



Under hovedtemaet ”Environment, 
Embodiment and Gender” holdt de fleste 
innleggene seg til dagens anvendelse og 
kritikk av Merleau-Pontys fenomenologi på 
hvert av disse feltene. Den ambisiøse 
målsetningen om å se disse temaene i 
sammenheng tjente som et bakteppe for 
seminaret. Det store spennet fra dypanalyser 
av Merleau-Pontys begrep om kroppen, 
gjennom fenomenologisk belysning av våre 
moderne begreper om natur og kroppslighet, 
til den mer konkrete anvendelsen av disse 
innsiktene i kjønnsperspektiver innen 
litteratur- og filmanalyse, gjorde seminaret til 
en verdig markering av en av det forrige 
århundrets store tenkere.   
 

 
 
Professor Ted Toadvine, University of Oregon 
 
Miljøfilosofen Ted Toadvine, professor ved 
Universitety of Oregon, USA, innledet 
seminaret med en tematisering av ”den ville 
naturen” som en kvalitet i vår erfaring, 
snarere enn noe vi kan holde på en 
armlengdes avstand i form av nasjonalparker 
eller sosialt konstruerte konsepter. Som et 
Janus-ansikt har denne erfaringen en tosidig 
karakter, hvor naturen lar seg humanisere og 
samtidig stadig avviser en totalisering av 
dette forholdet. Villheten finnes som en 
”taus” motstand i hver erfaring som det 
avvisende og stadig avbrytende, og kan derfor 
ikke avgrenses til noe utenfor oss selv. 
Professor Monika Langer fra University of 
Victoria, Canada, fortsatte programmet ved å 
trekke en sammenheng mellom den moderne 
kroppen og fremmedgjøringen av den 
historisk-praktiske verden. Med utgangspunkt 

i en sammenligning av Sartres ”blikk” og 
Merleau-Pontys ”interkroppslighet” viste 
Langer hvordan arbeidene til Foucault 
(”clinical gaze”) og Barbara Duden (”body 
history”) kan gi grunnlag for en kritikk av det 
ahistoriske, ontologiske perspektivet som 
ligger til grunn for overskridelsen av subjekt-
objekt dikotomien i fenomenologien. Det er 
nettopp det historiske perspektivet som gjør 
det mulig å forstå utviklingen av forholdet 
mellom kroppen og dens omgivelser. 
 
 
Professor Peter Sullivans visitt  
 
Professor Peter Sullivan fra University of 
Stirling var, som tidligere annonsert, 
gjesteforsker hos oss i uke 44. I tillegg til et 
besøk på Wittgensteinarkivet leverte Sullivan 
to gjesteforelesninger. Første foredrag hadde 
tittelen "The notion ”such that”: Propositional 
functions, vicious circles, and universals" og 
handlet om problemstillinger i Russells 
Principia Mathematica og som senere ble tatt 
opp av Frank Ramsey. Sullivan argumenterte 
blant annet om hvor vanskelig det er å få tak i 
disse spørsmålene i lys av dagens 
dominerende Fregeanske forståelse av logikk. 
Det andre foredraget het "Synthesizing 
without Concepts". Her tok Sullivan opp 
spørsmål om realisme og idealisme i 
Wittgensteins bemerkninger om regelfølging. 
Diskusjonen var særlig knyttet opp mot 
artikkelen "The Art of Jugdement" av David 
Bell. Sullivan argumenterte for at Bell utviklet 
en sofistikert men allikevel uutholdelig 
Kantiansk posisjon når det gjelder våre 
dommers objektivitet, en svakhet som, i følge 
Sullivan, Bells artikkel deler med den sene 
Wittgensteins språkfilosofi.  
 

 
 
Professor Peter Sullivan, University of Sterling 
 



Nye 100-emner i filosofi 
 
En komité bestående av Knut Venneslan 
(leder), Erik Brown, Konrad Rokstad, Gro 
Rørstadbotten, Knut Ågotnes og Vigdis Kvam 
(sekretær) har i løpet av høstsemesteret 
arbeidet med å utvikle et best mulig 
undervisningsopplegg for emnene FIL111 
(Filosofiske spørsmål i filosofihistoria) og 
FIL112 (Klassiske filosofiske tekster). 
Fortolkning og argumentasjon).  
 
Et hovedmål for arbeidet har vært å integrere 
de to emnene, samtidig som hvert av emnene 
også står på egne ben - av hensyn til 
studenter som bare ønsker å ta ett av dem.  
 
Det er ikke lenger noen kronologi mellom 
FIL111 og FIL112, slik det var mellom FIL101 
og FIL102, som emnene erstatter. I begge 
kursene består pensum av tekster som 
strekker seg fra antikken og frem mot vår tid, 
med tilhørende sekundær- og 
kommentarlitteratur. Det som først og fremst 
skiller dem, er ulike tilnærmingsmåter.  
 
I FIL111 er det filosofiske grunnspørsmål i 
filosofihistoriens som vil stå sentralt. Svarene 
på disse spørsmålene vil fremkomme ved å 
identifisere og tematisere sentrale filosofiske 
problemstillinger i pensumtekstene, både 
gjennom originaltekster, filosofihistoriske 
oversiktsverker og sekundærlitteratur. Her vil 
også fagets historiske dimensjon bli belyst og 
en vil bl.a. diskutere hvilken betydning fagets 
tradisjon har for dets egenart. I FIL112 vil 
søkelyset være rette mot ulike 
tilnærmingsmåter til filosofiske tekster. Her 
får studentene bl.a. lære om ulike  
lese-/fortolkningsstrategier som filosofer har 
brukt/bruker i sin lesning av filosofiske 
tekster. Her vil kommentarlitteratur fungere 
som støttelitteratur.  
 
I begge emnene vil studentene få innblikk i 
den store spennvidden filosofifaget har. I valg 
av pensumtekster er det også tatt hensyn til 
hva som er hovedfokus i det aktuelle kurset.  
 
Det vil være en foreleser for hvert kurs, mens 
seminarleder vil være den samme på begge 
kursene. Dette er et grep som er gjort for å 
sikre en best mulig integrering av de to 
emnene 
 
 
 
 
 

Nytt studietilbud i miljøfilosofi 
 
Våren 2009 vil Institutt for filosofi og 
førstesemesterstudier starte opp det helt nye 
emnet FIL222 Miljøfilosofi. Morten Opsal, 
Trygve Lavik og Hein Berdinesen – som har 
stått sentralt i utviklingen av det nye faget- 
har håp om en variert og tverrfaglig 
studentgruppe, og emnet vil tilbys både som 
10 eller 15 poengs kurs. Kursene vil ta opp 
idéhistoriske, vitenskapsteoretiske, etiske og 
politiske problemstillinger innenfor 
miljødebatten. 
 
Vi regner med og arbeider for at studenter 
ved andre fakulteter også vil finne tilbudet 
interessant. 
 
 
Luhmann-seminar 
 
1. desember skal årets Luhmannseminar 
arrangeres her ved instituttet. Seminaret 
arrangeres i regi av Skandinavisk 
Luhmannforum, er finansiert av Fritt Ord og 
Meltzerfondet og går inn under EU-prosjektet 
”Multiculturalism, Universalism and Violence: 
Understanding European intercultural 
strategies.” Konferansen arrangeres av 
forskningsgruppen for sosialfilosofi og politisk 
teori.  
 

 
 
Niklas Luhmann (1927-1998) 
 
Innen stadig flere forskningsområder dukker 
Niklas Luhmann og hans allmenne systemteori 
opp og utfordrer de etablerte begreper og 
tenkemåter. Luhmanns teorier unndrar seg 
kategorisering og er gjennomført 



flerdimensjonal og tverrfaglig. Når man 
beveger seg inn i dette teoriuniverset tilbys 
det hele tiden nye erkjennelser og 
perspektiver, ikke minst sosialfilosofiske.  
 
I seminaret fokuseres det på hvordan 
systemteorien kan brukes i analyser av makt 
på samfunnsnivå, i organisasjoner og 
interaksjoner. Det søkes også en mer 
teoretisk fundering ved å forsøke å plassere 
Luhmann i forhold til andre maktteoretikere. 
Både gjesteforelesere fra andre skandinaviske 
land og forelesere fra vår egen forskergruppe 
vil bidra. Tverrfagligheten hos Luhmann 
gjenspeiler seg i mangfoldet av forelesernes 
fagtilhørighet (medievitenskap, 
rettsvitenskap, filosofi, sosiologi, pedagogikk, 
økonomi og organisasjonsvitenskap). 
Fellesnevneren for disse er at de alle arbeider 
med temaer knyttet til Luhmann og makt.  
 
For mer opplysninger, ta kontakt med Line 
Hilt (Line.Hilt@fof.uib.no, tlf. 55583024). 
Detaljert program finner man på nettsidene 
våre. 
 
 
Simone de Beauvoir 100 år - 
jubileum og seminar 
 
Vi minner om Simone de Beauvoir-seminaret 
som vi skal arrangere i samarbeid med SKOK 
og LLE. Det går av stabelen den 24. november 
– i auditorium R på Sydneshaugen skole kl. 
10.00 – 14.00. 
 
Det er i år 100 år siden Simone de Beauvoir 
ble født, og seminaret står altså i hennes 
tegn.  
 

 
 
Simone de Beauvoir (1908 – 1986  

Program 
 
10.00–10.15: Velkommen. Professor Ellen 
Mortensen,SKOK, UiB 

 
10.15–11.15: Det annet kjønn. Kommentarer  
til åpningskapitlet. Professor Toril Moi, Duke  
University, North Carolina, USA 

 
11.15–11.30: Pause 
 
11.30–12.30: Remembering Beauvoir: 
Reflections on the Political and the Politics of  
memory 
 
12.30–12.45: Pause 
 
12.45-14.00: Diskusjon / Studentpanel 
 
 
 
Athen-studentene har returnert 
 
I det dette leses har studentene som har vært 
6 uker og studert Aristoteles og antikkens 
moralfislosofi i Athen nettopp returnert. 
Kurset, som gir 15 studiepoeng, er et 
samarbeidsprosjekt med Det Norske 
Instituttet i Athen og Universitetet i Oslo. Vi 
har hatt seks masterstudenter på kurset. Fra 
en av studentene, Ingrid Grønli Aam, har vi 
fått følgende sluttrapport på avreisedagen: 
 
Akkurat da høsten satte inn i Bergen reiste vi 
ned til Athen for seks fantastiske uker i en 
ganske annen studietilværelse. Vi var seks 
studenter fra Bergen og fire fra Oslo som 
bodde sammen i gjestehuset til Det Norske 
Instituttet i Athen som ligger rett nedenfor 
Akropolis, med instituttet, det nordiske 
biblioteket og ikke minst verdens beste 
bakeri rett i nærheten. Kurset dreide seg 
utelukkende om Den Nikomakiske Etikken til 
Aristoteles, noe som ga oss anledning til å 
fordype oss grundig i stoffet.Med Knut 
Ågotnes fra Bergen og Panos Dimas fra Oslo 
som forelesere og studenter med forskjellig 
bakgrunn, ble det et variert og interessant 
kurs. Det var inspirerende og givende å 
studere i slike omgivelser. I tillegg til det 
faglige bød oppholdet på fine opplevelser av 
antikk historie og kultur. Instituttet vårt 
sponset to spennende ekskursjoner til 
henholdsvis Delfi og Peloponnes, og vi reiste 
dessuten ut på øyene utenfor Athen for å få 
vår dose strandliv. Oppholdet var et fint 
avbrekk fra studiehverdagen hjemme og ikke 
minst seks artige og givende uker. 
     



 
 
Athenstudentenes studieobjekt 
 
 
FoF overtar lederskapet i nasjonalt 
fagråd 
 
Nasjonalt fagråd for filosofi og idéhistorie 
hadde for noen uker siden sin årlige samling – 
i Stavanger denne gang. Her ble vårt institutt 
valgt til å ha lederskapet og sekretariatet for 
neste fireårsperiode – gjeldende fra 2009.  
 
Fagrådet nedsettes av nasjonalt 
fakultetsmøte. Rådet skal skal drøfte, uttale 
seg og gi råd om aktuelle saker av felles 
interesse for filosofismiljøene i Norge – særlig 
forskerutdanning, studieplaner, faglig innhold 
og kvalitet, evalueringsspørsmål og fagets 
stilling i skolen. Rådet fungerer også som 
karakterpanel.  
 
På årets samling ble det bl. a. vedtatt å 
arrangere (eller forsøke å arrangere!) en 
nasjonal filosofikongress i 2010. Stavanger får 
trolig hovedansvaret for dette arrangementet. 
 
 
Retorisk forum 
 
Retorisk forum vil være kjent for mange, 
etter sin mer enn 20 år lange eksistens. Etter 
fakultetets omorganisering, har forumet levd i 
”skyggenes dal” rent administrativt. Det 
bekjentgjøres herved at forumet nå – etter 
eget ønske – sorterer administrativt under 
FoF. Forumet vil samarbeide nært med 
gruppen for sosialfilosofi og politisk teori, og 
vil bl. a. drive forskning på temaet makt og 
kunnskapsprosa. De har nylig hatt en 
workshop på Vatnahalsen, og tar sikte på en 
ny slik på nyåret.  

 
Amund Børdahl, som bl. a. underviser på 
Akademisk skriving hos oss, er forumets leder. 
 
 
Filosofi og lykke på høstens 
forskningsdager 
 
Det vil være galt å si at Humanistisk fakultet 
var sterkt representert på Forskningsdagene i 
høst. Faktum er at det bare var vårt institutt 
som var til stede, gjennom Egil Olsvik og Lars 
Svendsen sine bidrag.  
 
Svendsen holdt foredrag om hvorvidt 
lykkeforskningen kan gjøre oss lykkeligere, 
mens Olsvik – sammen med 
Holbergprisvinnende skoleelever fra Stavanger 
– arrangerte ”lykkestasjon” for forsamlingen.  
 
 

 
 
Filosofisk lykkestasjon 
 
FoF (og fakultetsledelsen!) takker Lars og Egil 
for innsatsen, samtidig som vi oppfordrer 
andre om å gi sitt besyv med i laget ved neste 
korsvei. 
 
 
Vårens studietilbud klart 
 
Undervisningstilbudet på fagstudiene i filosofi 
og idéhistorie er nå vedtatt. Det tilbys i alt 21 
kurs, inkludert de åpne emnene. Tilbudet er 
skjematisk presentert nedenfor. 
 
 
 
 
 
 
 



 
UNDERVISNING VÅR 2009 

 
FIL111 Kva er filosofi? - Filosofiske 

grunnspørsmål i filosofihistoria 
FIL112 Klassiske filosofiske tekstar. 

Fortolking og argumentasjon 
FIL103 Logikk, språk og vitskapsfilosofi 

 
FIL105  Innføring i sinnsfilosofi (10 

poengs emne) 
IDH101   Sentrale brytningar i den 

europeiske idéhistoria 
LOG101  Gyldigheit og konsistens i 

setnings-/predikatlogikk 
FIL222 Miljøfilosofi 

 
FIL224 Filosofisk estetikk 

 
FIL225 Sosialfilosofi 

 
FIL250 Bacheloroppgave i filosofi 

 
IDH250 Bacheloroppgave i idéhistorie 

 
 ÅPNE EMNER 200-/300-NIVÅ 
 * Religionsfilosofi 
 * Innføring i sinnsfilosofi (15 

  Studiepoeng)                                              
 * "The origins of analytical         

  philosophy” (seminar) 
 * Filosofisk antropologi; striden   

  om menneskets natur 
 * Eksistensfilosofi/fenomenologi 
  

* Moderne debatt i sinnsfilosofi 
  

* Sosialfilosofi og politisk teori 
  

* Moral philosophy. Egoism and  
   the authority of morality 

 * Utforming av prosjekt for     
  masteroppgave i filosofi 

 
FIL622 

 
Filosofi i skolen 
 

 
 
Takk fra Anna-Teresa Tymieniecka 
 
Vår nyss utnevnte æresdoktor har sendt sine 
takksigelser til vårt institutt for oppholdet 
hun hadde her i forbindelse med 
doktorkreasjonen. I den sammenheng nevner 
vi at Johannes Servan og Lars Petter 
Torjussen gjennomførte et større intervju 
med henne under oppholdet. Intervjuet blir 
ventelig publisert i Norsk Filosofisk Tidsskrift 

på nyåret, men vi tar sikte på å få til 
elektronisk publisering på våre nettsider også. 
 

 
 
Anna-Teresa Tymieniecka, æresdoktor ved UiB  
 
 
Claus Huitfeldt  
 
….har vært en særdeles aktiv mann denne 
høsten. I tillegg til sine mange verv og andre 
faste gjøremål, holdt han i oktober innlegg og 
var medarrangør for et tverrfaglig seminar om 
mikrobiologi og tekstvitenskap i Edinburgh 
("Living texts: interdisciplinary approaches 
and methodological commonalities in biology 
and textual analysis"). I desember arrangerer 
han dessuten workshop i Amsterdam om 
"GODDAG" (general ordered-descendant 
directed acyclic graph). Formålet med 
samlingen er bl. a. å videreutvikle 
”GODDAG”.   
 
 
Trygve Lavik 
 
...og Kjersti Fjørtoft sin bok Filosofi for 
samfunnsvitere er anmeldt i siste 
Forskerforum (nr. 9). Anmeldelsen, som Lavik 
ikke vil være misfornøyd med, kan leses ved å 
følge denne lenken: 
 
http://www.forskerforum.no/module_
info/index2_forskerforum.php?level
=2&xid=3013 

 
 
 



Julefest! 
 
Julefestkomiteen er i arbeid 
med å arrangere julefest ved 
FoF. Dagen for festen er satt til 
fredag 12. desember, på 
Sydnesplassen 12-13. Det vil i 
år bli god mat i form av et 
julekoldtbord, og vi håper også 
på litt hjemmesnekret 
underholdning og kanskje taler 
om de gode gamle dagene?  
 
Meld dere på til Kirsten Bang så 
snart invitasjonen kommer. De 
som ønsker å bidra med et 
innslag på festen kan kontakte 
Helle på Ex. phil-kontoret eller  
Rebekka/Ståle/Egil på 
Sydnesplassen 12-13. 

Knut Ågotnes 
 
…er utnevnt til ”External Examinator” ved 
Makerere University, det største universitetet 
i Uganda. Han reiser dit første gang ultimo 
november, noen dager etter sitt 6-ukers 
opphold i Athen. Utnevnelsen gjelder for en 
treårsperiode. 
 
Ågotnes skal for øvrig også snart til University 
of Warwick, på et forskningsopphold innenfor 
rammen av den utvekslingsavtalen vi har med 
dette universitetet. 
 
 
Personalnytt 
 
Anne Granberg har fått tildelt ett års 
kvalifiseringsstipend fra fakultetet.  
Stipendet tas ut som forskningsfri i 
høstsemesteret 2009. FoF gratulerer! 
 
Audun Stolpe avsluttet sitt stipendiatforhold 
med FoF den 7. november. Han leverer i disse 
dager sin avhandling i filosofisk logikk for 
Ph.D-graden med tittelen ”Norms and Norm 
System Dynamics” og venter å disputere våren 
2009. Stolpe har vært stipendiat ved vårt 
institutt siden mai 2006, etter først å ha 
påbegynt sin stipendperiode ved Humanistisk 
informatikk.  
 
Vi ønsker Audun til lykke med disputas og den 
videre ferden, hvor den enn måtte gå! 
 
Evy Hermansen fyller 50 år den 16. november 
og vi gratulerer Evy med dagen! Evy ble tilsatt 
ved Filosofisk institutt som konsulent i 50 % 
stilling fra 24.oktober 2004, og var der fram 
til august 2007. I samme periode var hun i 
tillegg engasjert som konsulent i 50 % stilling 
ved økonomiseksjonen ved fakultet. Fra 1. 
august 2007 har hun hatt full stilling som 
økonomimedarbeider der. Vi er glad for at vi 
har Evy som vår faste kontaktperson og setter 
stor pris på hennes profesjonelle væremåte 
og alltid gode humør. Gratulerer med dagen! 
 
Kevin Cahill har blitt tildelt kr. 30 000 i 
støtte for søknadsforberedelse til EU sitt  
7. rammeprogram. Foreløpig tittel på det 
aktuelle prosjektet er “The imagined 
individual: Critical investigations into 
Contemporary Global Realities”. FoF 
gratulerer med tildelingen! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Studentenes fagutvalg mv. 
 
Studentene har valgt sitt fagutvalg, og det 
presenteres her: 
 
Clemet Askheim (instituttets kontaktperson)                   
Roman Eliassen  
Lars Olai Schanche Olsen 
Sebastian Gulbrandsen  
 
Sistnevnte møter også i instituttets 
undervisningsutvalg. 
 
Varamedlemmer er Marius Jakobsen, Håvard 
Saunes, Helge Taksdal og Karina Skilbrei. 
 
Simen Ulsaker er studentrepresentant i 
instituttets HMS-utvalg.   
 
Fagutvalget kan ellers nåes på følgende  
e-postadresse:  
 
fagutvalg-fil@uib.no 
 



Nye publikasjoner ved FoF 
 

 

Vi har fått melding om følgende nye publikasjoner siden sist: 
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