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Periodisk evaluering av studieretning for filosofi, ved bachelorprogrammet for 

filosofi og idéhistorie, 2009 Høst - 2013 Høst 

Dette er den periodiske egenevalueringen av studieretning for filosofi ved bachelorprogrammet for filosofi 

og idéhistorie i perioden 2009 Høst -2013 Høst. Hvert studieprogram ved UiO skal evalueres av et eksternt 

panel i løpet av en periode på seks år. Det eksterne panelet skal vurdere en egenevaluering laget av 

programledelsen opp mot nettsider for programmet og studieretningen og alle rapporter som ligger til grunn 

for egenevalueringen. Vi har sendt vårt panel tilsynssensorrapporter for 2011-2012 og 2012-2013, de 

periodiske evalueringene av obligatoriske emner på bachelorstudiet som ble foretatt i 2013 samt periodisk 

evaluering av FIL2505-Kontinentalfilosofi. 

 

Forrige gang bachelorstudiet i filosofi ble evaluert på denne måten var våren 2008. Den gang var det et eget 

program for dette studiet. Fra og med høsten 2009 har det vært et program for filosofi og idéhistorie. 

Studieretningene driftes imidlertid helt separat og vi har derfor funnet det naturlig å vurdere hver av 

studieretningene for seg. 

 
I egenevalueringen har vi benyttet oss av spørreundersøkelser av nåværende og tidligere studenter på 

programmet. Disse undersøkelsene ble gjennomført i februar 2014. Når det gjelder spørreundersøkelsen som 

ble sendt ut til studentene på studieretningen svarte 26 av 113 på undersøkelsen. Det var altså en svarprosent 

på 23 %. Når det gjelder uteksaminerte svarte 23 av 63 på undersøkelsen, det vil si 36 %. 

Spørreundersøkelsen ble sendt til bachelorkandidater i perioden 2009H -2013H. Når det gjelder den siste 

evalueringen har studiekonsulent Karen S. Sikkeland bidratt med å skrive sammendrag av denne. 

 

 

Øystein Linnebo   Hanne K. Lindemann   Caroline Hansen 

Fagleder   Programkonsulent   Studiekonsulent 
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Oppbygningen av studieretningen 

Studieretning for filosofi består av en fordypning/80-gruppe i filosofi, en rekke 40-grupper å velge blant, 40 

frie emner samt ex.phil og ex.fac Vi vil i den videre presentasjonen redegjøre for hva vi har definert som 

studiets læringsmål og vår vurdering av disse. Vi vil fortelle om hva vi har konsentrert oss om når det gjelder 

studiekvalitet i perioden, hvordan studentene vurderer studieretningen og hvordan den står i forhold til ulike 

statistikker. Til slutt vil ta for oss hva vi trenger å jobbe med videre. 

 

Studiets læringsmål og måloppnåelse 

Læringsmålene for studieretningen er definert på nettsiden «Hva lærer du?» for studiet
1
 på følgende måte: 

En kandidat fra Program for filosofi og idehistorie, studieretning for filosofi 

 har kunnskap om hovedområdene innen filosofi, hvilke grunnleggende spørsmål i livet og 

vitenskapen som hører inn under hvilket område, og hvordan man kan behandle spørsmålene 

systematisk. 

 kjenner til ulike filosofiske teorier innen metafysikk og bevissthetsfilosofi, erkjennelsesteori og 

vitenskapsfilosofi, filosofihistorie, etikk og logikk og hvordan de kan brukes til å besvare filosofiske 

spørsmål 

 kan lete frem og lese seg opp på litteratur om hvordan filosofer i ulike faglige posisjoner vurderer 

filosofiske spørsmål 

 kan redegjøre for og diskutere grunnleggende filosofiske spørsmål slik de er formulert systematisk 

innenfor forskjellige filosofiske perioder fra antikken til i dag 

 kan reflektere over egen tilnærming til filosofisk fremstilling og justere denne under veiledning 

 behersker faglige termer og begreper innenfor filosofi på en slik måte at han/hun kan skrive en 

filosofisk tekst eller ha et filosofisk fremlegg 

 har innsikt i etiske problemstillinger ut fra forskjellige teorier om etikk 

 kan planlegge og gjennomføre både muntlige fremlegg og skriftlige arbeider som strekker seg over 

tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav om redelighet 

 kan formidle filosofiske teorier og problemstillinger både skriftlig og muntlig 

 kan både gi og motta konstruktiv kritikk og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis for 

utveksling av synspunkter 

 kjenner til nyere utvikling og debatter innen filosofi 

 

                                                           
1
 http://www.uio.no/studier/program/filide/studieretninger/filosofi/hva-lerer-du/ 



 3 

 

Er studienes læringsmål hensiktsmessige og godt formulert? 

Læringsmålene ble oppdatert høsten 2013 for å i sterkere grad enn tidligere svare direkte til 

kvalifikasjonsrammeverket og hvordan NOKUT ønsker at læringsmålene skal formuleres. Teksten ble da 

mer omstendelig enn før, ut fra at vi skal vise at vi faktisk oppfyller kravene til kvalifikasjonsrammeverket. 

Vi har samtidig prøvd å få frem filosofistudiets egenart i størst mulig grad og å ikke gjøre språket for tungt. 

Det er sikkert fortsatt formuleringer som kunne vært bedre, men vi mener at læringsmålene er 

hensiktsmessige ut fra de nevnte kriteriene. 

Måloppnåelse – lykkes vi i å lære våre kandidater det vi sier at vi skal lære dem? 

I arbeidet med læringsmålene høsten 2013 var vi opptatt av at de skulle gjenspeile hva studentene faktisk 

lærer ved å ta 80-gruppen i filosofi. Vi mener at studentene lærer det læringsmålene angir alene ved å ta 

emnene i 80-gruppen. Men graden av læringsutbytte vil naturligvis øke videre i løpet av bachelorstudiet. Vi 

mener også at læringsmålene angir kunnskaper og ferdigheter som er relevante både i forhold til videre 

studier og aktuelle typer arbeid etter studiene, det vil særlig si arbeid innen administrasjon, forskning og 

undervisning og media.  

 

 

Hva er det fokusert spesielt på i denne perioden med hensyn til å utvikle 

studiekvaliteten? 

 
Siden studieretningen ble opprettet har vi forbedret sammensetningen av obligatoriske emner i 80-gruppen. 

Vi har arbeidet med at studentene skal få tilstrekkelig trening i både skriftlig og muntlig fremstilling samt 

gruppearbeid i løpet av studiet. Vi har arbeidet med å gi et bredest mulig tilbud av emner på 2000-nivå i 

filosofi ut fra de tilgjengelige ressursene, samt å spisse det vi tilbyr av 40-grupper. Det har også blitt arbeidet 

med å forbedre filosofivarianten av ex.fac, slik at dette emnet nå skal gi en innføring i filosofisk metoder og 

bregreper og i å skrive et filsofisk essay. Videre har vi arbeidet med å få flere til å reise på utveksling. 

 

Emnesammensetningen i 80-gruppen i filosofi 

 

Sammensetningen av 80-gruppen er å finne på nettsiden: 

http://www.uio.no/studier/emnegrupper/hf/80FILOSOFI2/. Når det gjelder innføringsemnene har emnet 

FIL1004 – Logikk og språkfilosofi blitt erstattet av FIL1006 – Logikk. Grunnen er at mange studenter har 

slitt med logikken og at vi derfor ville gi et økt undervisningstilbud i dette. Studentene som er interessert i 

språkfilosofi vil fremdeles ha et emnetilbud i dette, men da ikke blant de obligatoriske emnene.  

 

 

 

 

http://www.uio.no/studier/emnegrupper/hf/80FILOSOFI2/
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Undervisnings og vurderingsformene på filosofiemnene 

 

På innføringsemnene i filosofi benyttes per i dag skoleeksamen som vurderingsform sammen med skriftlige 

obligatoriske innleveringer eller muntlige gruppefremlegg. På 2000-emnene i filosofi er vurderingsformen 

som oftest semesteroppgave, noe studentene gir uttrykk for at de lærer meste av, men også andre 

vurderingsformer som skoleeksamen og hjemmeeksamen forekommer og fra og med 2014 vil vi også prøve 

ut mappeevaluering. Semesteroppgave er helt klart blant de vurderingsformene som gir best skrivetrening, 

men en potensiell utfordring kan da være at noen studenter i for stor grad konsentrere seg om kun utvalgte 

deler av pensum. Vi anser derfor at semesteroppgave ofte egner seg i kombinasjon med gjennomtenkte 

obligatoriske aktiviteter slik at studentene blir prøvd i noe større deler av pensum. Vi benytter oss alt av 

obligatoriske aktiviteter på 2000-nivå, både i form av skriftlige innleveringer, flervalgsprøver og muntlige 

fremlegg, men kan nok likevel bli bedre med henblikk på mer gjennomtenkte undervisnings – og 

vurderingsopplegg der de to tingene i større grad sees i sammenheng. 

 

Noe tankevekkende var det at ikke flere enn 61,5 % av respondentene i spørreundersøkelsen blant 

bachelorstudentene våren 2014 mente at studiet gir en skriftlig formidlingsevne og at bare 26,9 % mente at 

det ga muntlig formidlingsevne. I evalueringen av bachelorstudiet i 2007 svarte 17,2 % av respondentene i 

en tilsvarende spørreundersøkelse at studiet ga muntlige formidlingsevne. De fleste respondentene i 

undersøkelsen tidlig i vårsemesteret 2014 var forøvrig bare i begynnelsen av sitt andre semester. 

 

Linjerådet for filosofi vedtok i 2013 å opprette et eget 20-poengs bacheloroppgaveemne i filosofi, FIL3090, 

noe studentene lenge har etterlyst. Emnet blir tilbudt for første gang nå våren 2014 og vil gi studentene økt 

grad av skrivetrening samt muligheten til å fordype seg ytterligere i et område av spesiell interesse. 

I tillegg ble det i 2013 også besluttet å øke omfanget av gruppeundervisning på emnet FIL1003 – Innføring i 

etikk, primært som en følge av at vi fra og med våren 2014 har innført muntlige gruppefremlegg som en 

obligatorisk aktivitet på emnet. Slik vil studentene alt på innføringsnivå møte et variert opplegg med alt fra 

skriftlige obligatoriske innleveringer av varierende lengde til muntlige fremlegg. 

Valg av støttefag 

Det er mulig å velge blant en rekke forskjellige 40-grupper på studieretningen. Antallet 40-grupper på 

studieretningen er nå 29 stykker. I tillegg er det mulig å få godkjent andre 40-grupper som støttefag. I løpet 

av perioden har det vært et skifte i hvilke 40-grupper man har ønsket å tilby på studieretningen. I 

utgangspunktet ønsket man å tilby flest mulig 40-grupper, da man anså at de aller fleste fag ville kunne passe 

sammen med filosofi, noe man imidlertid har gått bort i fra i senere tid. I 2013 hadde man en gjennomgang 

av samtlige 40-grupper som inntil nylig ble tilbudt som støttefag på studieretningen, deretter konkluderte 

man med hvilke man så det som hensiktsmessig å anbefale i forhold til videre studier og arbeid etter 

studiene. 

Antallet 40-grupper på studieretningen har dermed blitt noe redusert i forhold til tidligere. De 40-gruppene 

som har blitt kuttet ut har for øvrig også vært 40-grupper som svært få av våre studenter valgte som støttefag.  
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I tillegg til 40-gruppene som vi tilbyr innenfor kultur, språk og samfunn kan også MatNat fag som 

matematikk, informatikk og biologi egne seg som støttefag til filosofistudiet. Dette er imidlertid ikke fag vi 

kan tilby alle våre studenter som støttefag, grunnet forkunnskapskrav på disse fagene i tillegg til generell 

studiekompetanse. Studenter som fyller de spesifikke forkunnskapskravene kan likevel ta 40-grupper i disse 

fagene og få dem godkjent som støttefag på studieretningen. 

Ellers gis det ingen andre anbefalinger når det gjelder valg av støttefag og frie emner enn de som generelt gis 

ved det humanistiske fakultet, se 

http://www.uio.no/studier/program/filide/studieretninger/filosofi/veiledning-for-valg-av-40-gruppe.html og 

http://www.hf.uio.no/studier/karriere/frie-studiepoeng/index.html  

Tabellen nedenfor gir en oversikt over hvilke 40-grupper studentene på studieretningen kan velge blant, og 

hvor mange som har valgt hver av disse blant studenter på studieretningen våren 2014 og studenter som har 

fullført bachelorgraden
2
.  

Navn på 40-gruppen Emnekode Antall som har 

valgt 40-gruppen 

Merknad 

Antikken 1 40ANTIKK1 0  

Engelsk språk 2 40ENGS2 1 (1+0)  

Engelsk språk og kultur 1 40ENGSKUL1 1 (1+0)   

Estetikk 1 40ESTETIKK1 4 (2+2)  

Fransk språk 40FRAS 1 (1+0)  

Fransk språk og kultur 40FRA 1 (1+0)  

Gammelgresk 40GRES 0  

Historie 40HISGENERELL 11(4+7)  

Idéhistorie 40IDE1 15 (8+7)  

Italiensk språk og kultur 40ITASKUL2 0  

Kjønnsstudier 40KFL 2 (1+1)  

Kriminologi III 40KRIM-003 2 (2+0)  

Kunsthistorie – antikken til 

renessansen 

40KUN2 0  

Kunsthistorie – fra barokk til 

samtid 

40KUN3 0  

Latin 2 40LATS2 1 (1+0)  

Lingvistikk 40LING 7 (5+2)  

Litteratur 5 40LIT5 11 (6+5)  

Medievitenskap 40MEDIEVIT1 2 (2+0)  

Moderne retorikk og språklig 

kommunikasjon 

40RETKOM 1 (1+0)  

Nordisk språk og litteratur 40NOR 1 (1+0)  

                                                           
2
 Tallene hentet fra FS727.003 (per 17.01.14) i kombinasjon med FS728.002 (per 17.03.14) og FS729.001 (per 

07.03.14) for å filtrere på studieretningsnivå. Dessverre er ikke tallene tilgjengelig uten å se pr enkeltstudent, så det kan 

være feil på grunn av feiltelling. 

http://www.uio.no/studier/program/filide/studieretninger/filosofi/veiledning-for-valg-av-40-gruppe.html
http://www.hf.uio.no/studier/karriere/frie-studiepoeng/index.html
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Psykologi 40PSY 28 (18+10)  

Religionshistorie 40REL1 4 (4+5)  

Russisk språk 40RUSS2 1 (1+0)  

Samfunnsøkonomi 40-ECON 1 (1+0)  

Sosiologi 40-SOS2 3 (2+1)  

Sosiologi 40-SOS 1 (0+1) Emnegruppen er nedlagt 

Sosialantropologi 40-SOSANT 2 (2+0)  

Spansk 40SPA 2 (1+1)  

Statsvitenskap 40-STV 18 (11+7)  

Tysk språk 40TYSK 1 (0+1)  

Tysk språk 40TYSKS 3 (0+3) Emnegruppen er nedlagt 

 

Det fremgår av tabellen at psykologi er det mest populære støttefaget, etterfulgt av statsvitenskap og 

idéhistorie før litteratur og historie. Da bachelorstudiet for filosofi ble evaluert i 2008 var også sosiologi og 

retorikk populære støttefag. Dette har imidlertid endret seg. Kun en liten andel velger språk som støttefag og 

ingen har så langt tatt en 40-gruppe i gresk. Flere kunne med fordel tatt støttegruppe i språk, noe vi ikke 

anbefaler spesielt ut over fakultetets generelle anbefalinger ved valg av 40-gruppe. Det kan diskuteres om 

dette er noe vi i sterkere grad bør anbefale studentene å ta som støttefag. 

Internasjonalisering 

Det er laget utvekslingsavtaler for filosofistudentene med tre tyske universiteter; Bremen, Heidelberg og 

Konstanz, University of Hradec Kralove i Tjekkia (i kort avstand fra Praha), Rutgers i USA, og 

skandinaviske universiteter ved filosofinettverket Norplus. I 2013 ble det også laget en utvekslingsavtale 

med University of Western Ontario, et av de eldste universitetene i Canada. Svært få at filosofistudentene 

reiser imidlertid på utveksling. Det virker som om studentene rett og slett mangler interesse for dette. I 2013 

var det kun én bachelorstudent som reiste ut på en avtale for filosofistudenter på IFIKK. (Vi har forøvrig 

ikke oversikt over hvor mange som kan ha reist på andre avtaler på UiO som IFIKK ikke står som eier, da 

det ikke mulig å hente ut rapporter for dette.) I 2013 har det blitt arbeidet med å få bedre nettsider (mer 

programspesifikk informasjon på "Studieopphold i utlandet"-siden
3
 og mer utfyllende informasjon på 

avtalesidene). Ambisjonen videre er en mer utviklet og strategisk opparbeidet avtaleportefølje som tydelig 

skal dekke fagretningene og land. Engelskspråklige land prioriteres i 2014.  

Veien videre for uteksaminerte bachelorkandidater 

Det store flertallet av våre uteksaminerte bachelorkandidater går videre til masterstudiet. I hovedsak går de 

videre til filosofistudier også på master, men også relevante, tilgrensende studieområder som statsvitenskap, 

historie og it og kognition (ved Københavns Universitet) er nevnt. 

Et lite mindretall oppgir å ha gått til nye laveregradsstudier, da gjerne til profesjonsstudier eller 

statsvitenskap. Enda færre er gått rett ut i jobb. Bortsett fra det rent faglige, legger de som er i jobb vekt på 

                                                           
3
 http://www.hf.uio.no/studier/admin/godkjenning-av-annen-utdanning/index.html  

http://www.uio.no/studier/utveksling/avtaler/europa/tyskland/bremen-uni/ifikk.html
http://www.uio.no/studier/utveksling/avtaler/europa/tyskland/heidelberg-ruprechtk/ifikk.html
http://www.uio.no/studier/utveksling/avtaler/europa/tyskland/konstanz-uni/ifikk.html
http://www.uio.no/studier/utveksling/avtaler/europa/tsjekkia/uni-hradec-kralove/ifikk.html
http://www.uio.no/studier/utveksling/avtaler/nord-amerika/canada/western-ontario/ifikk.html
http://www.hf.uio.no/studier/admin/godkjenning-av-annen-utdanning/index.html
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evne til analytisk og kritisk tenkning, samt evne til å tolke og bearbeide tekst som det de har mest nytte av i 

jobben. 

I hovedsak mener våre bachelorkandidater at studiet forbereder dem greit til masterstudiet, men flere savner 

mer skrivetrening og flere eksamensformer som ikke er skoleeksamen, men som øver opp ferdigheter i 

akademisk skrivning og gir evne til å diskutere fag. De langt fleste 2000-emnene på studieretningen har som 

tidligere nevnt semesteroppgave som vurderingsform, men det kan selvsagt ikke utelukkes at enkelte 

studenter har valgt en sammensetning av 2000-emner – både innenfor filosofi og andre støttefag – med andre 

vurderingsformer som gir lite skrivetrening. Videre etterlyser én mer tverrfaglighet, særlig mot matematiske, 

naturvitenskapelige og teknologiske fag. Ellers nevner flere at de savner opplæring i kontinentalfilosofi, flere 

kvinner på pensum og fenomenologi er også savnet. Det samme kommer for øvrig også til uttrykk i 

evalueringen blant studenter på studiet våren 2014. Kontinentalfilosofi er et emne vi en periode tilbød kun 

annethvert år, men på bakgrunn av de tilbakemeldingene vi har fått har vi nå valgt igjen å sette det opp årlig. 

Instituttstyret ved IFIKK har i tillegg nylig vedtatt kallelse av en professor II i kontinentalfilosofi. 

Vi har kanskje også en informasjonsjobb å gjøre. Det kommer som en overraskelse på noen av våre studenter 

at filosofi ved UiO har en så analytisk profil. En respondent synes også det har vært misforhold mellom 

emnenavn og det faktiske innholdet i undervisningen/pensum.  Hvor presist må et emnenavn være for å treffe 

riktig målgruppe med studenter? Hvordan kan vi sørge for at studentenes forventninger samsvarer med den 

undervisningen de møter? 

 

Opptak og gjennomføring 

Nedenfor angis opptaks og gjennomføringstall på studieretningen for perioden, samt tall for 

studiepoengproduksjon. 

Opptakstall pr studieår i perioden 2009-2013
4
 

år opptaksramme primærsøkere tilbud jasvar møtt 

2013/2014 75 133 (112 kval.) 148 87 73 

2012/2013 75 169 (140 kval.) 130 85 72 

2011/2012 115 184 191 126 115 

2010/2011 115 206 186 127 114 

                                                           
4
 Tallene er hentet fra UiO´s NOM-statistikk på følgende nettside: http://www.uio.no/for-

ansatte/arbeidsstotte/sta/fs/statistikk/ Opptakstallene før studieåret 2011/2012 gjelder både for filosofi og idéhistorie. 

http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/fs/statistikk/
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/fs/statistikk/
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2009/2010 115 224 201 160 149 

 

Fra og med opptaket for høsten 2012 var det opptak direkte til hver av studieretningene. Før det var opptaket 

til programmet og studieretning noe studentene valgte etter at de hadde fått opptak. Tallene før opptaket for 

2012 inkluderer derfor også søkere til studieretning for idéhistorie. 

Studieretning for filosofi har et forholdsvis godt søkergrunnlag. Det var klart færre søkere til opptaket i 2013 

enn året før, men det var det også ved HF totalt. Tallet i parentes i kolonnen for primærsøkere angir hvor 

mange av disse som var kvalifiserte. Andel kvalifiserte 1. prioritets søkere per plass for opptaket i 2013 var 

1,5 mot 1,7 ved HF totalt. (Når det gjaldt fakultetssnittet var det da et spenn fra 0,6 kvalifiserte 1. prioritets 

søkere per plass på tysk til 7,3 på engelsk årsstudium.) Andel kvalifiserte 1. prioritets søkere per plass for 

opptaket i 2012 var 1,9 og tilsvarte snittet ved HF totalt.  

Gjennomføring og frafall underveis
5
 

kull
6
 møtt  ikke 

begynt 

aktiv inndratt sluttet fullført før 

normert tid 

fullført til 

normert tid 

fullført 

totalt 

2013/2014 79 (90) 11 74  3  norm.t. 

V16 

 

2012/2013 80 (85) 5 24 33 18 3 norm. t. 

V15 

3 

2011/2012 74 (75) 1 23 39 6 5 norm. t. 

V14  

5 

2010/2011 75 (77) 2 3 23 25 10 11 24 

2009/2010 97 (104) 7 2 46  16 8 19 32 

 

Kolonnen for «ikke begynt» er for studenter som fikk studieretten inndratt tidlig i første semester grunnet 

manglende semesterregistrering, og som vi derfor regner som studenter som ikke har startet på studiet. Tallet 

i parentes under «møtt» innbefatter disse. Det er kun de første to kullene som skal ha fullført ut fra normert 

                                                           
5
 Tallene er hentet fra FS729.001 i mars 2014. 

6
 Diskrepansen mellom antallet studenter i et kull og opptakstallene til det samme kullet skyldes hovedsakelig at 

studenter i permisjon får forskjøvet sine startkull. 
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tid på tre år. En del leverer før det har gått tre år, ved at de har fått innpasset emner som er avlagt før opptak. 

Andelen som leverer til normert tid er temmelig lav (15 % for 2010-kullet, 20 % for 2009-kullet). Når vi ser 

på kullene for 2009 og 2010 ser vi ellers at rundt en tredjedel har fullført graden. Frafallet er stort, og vi vet 

at det er aller størst i det første studieåret. Blant de som slutter på studiet kan det være personer som ikke har 

hatt noen tanker om å ta en hel grad i utgangspunktet. Det kan for eksempel være studenter som bare har 

trengt å ta noen emner for å kvalifiserte til master eller som bare har ønsket å studere filosofi og ikke ta hele 

graden. I evalueringen blant studenter på studiet våren 2014 oppga likevel 80,8 % at de planla å fullføre 

studiet og oppnå en bachelorgrad. Blant de som svarte at de ikke planla å fullføre studiet svarte to at de ville 

bytte til et annet studium og to at de ville gjøre noe annet enn å studere, mens en av svarte at han eller hun 

bare trengte deler av studiet for å oppnå en bachelorgrad.  

Produksjon av studiepoeng på studieretningen
7
 

studieår studenter SP/student  Utveksling Permisjon SP/student 

(justert) 

2013/2014 123,5 21,5 (19,7) 1,6 0,8 22,0 (20,5) 

2012/2013 130 41,0 (39,0) 0,4 1,5 41,8 (40,3) 

2011/2012 123 42,5 (39,8) 2,0 0,4 43,5 (41,8) 

2010/2011 111 40,3 (38,7) 1,4 1,4 41,5 (39.9)  

2009/2010 88 36,3 (38,7) 0,6 2,3 37,5 (40,0) 

 

Når det gjelder studieåret 2013/2014 har vi naturlig nok bare tall før høstsemesteret 2013. Tallene i parentes 

angir snittet ved HF. De justerte studiepoengene per student er tall hvor studenter på utveksling og i 

permisjon er trukket fra. Studiepoengproduksjonen har vært forholdsvis jevn og er jevnt over bedre enn 

snittet ved HF.  

 

Karakterer, stryk og frafall på innføringsemnene i filosofi 

Når det gjelder gjennomføringen på innføringsnivå slår tilsynssensor i rapporten for 2012/2013 fast at de 

obligatoriske emnene på bachelor-nivå har en stabil oppslutning med rundt 50-70 kandidater til eksamen 

hvorav et rimelig stort flertall møter. Hva angår strykprosent og karakternivå skriver tilsynssensor videre at 

han ikke har spesielt mye å bemerke og at karakterfastsettingen, i hvert fall på de besvarelsene han selv fikk 

tilsendt, var tilfredsstillende i forhold til hans egne vurderinger. 

                                                           
7
 Tallene er hentet fra bokkula 25. mars 2014 
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Emner Oppmeldte Fremmøtte Antall stryk Prosent stryk Snittkarakter 

FIL1001- 

Innføring i 

metafysikk og 

bevissthetsfilosofi 

66 55 5 9,1% B 

FIL1002- 

Innføring i 

erkjennelsesteori 

og 

vitenskapsfilosofi 

62 54 7 12% C 

FIL1003 – 

Innføring i etikk 

77 64 3 4,7% C 

FIL1005 – 

Innføring i 

filosofihistorie 

frem til 1800 

76 66 3 4,5% C 

FIL1006 – 

Innføring i logikk 

48 46 0 0% C 

 

På 4 av de 5 innføringsemnene lå også snittkarakteren på C. Resultatene er altså i samsvar med 

normalfordelingen. Skulle man bemerke noe spesielt måtte det være at nær sagt samtlige kandidater til det 

nye emnet, FIL1006 – Innføring i logikk, møtte til eksamen og at samtlige av de fremmøtte besto. Videre 

mente tilsynssensor at emnet FIL1002 skilte seg noe ut ved at en så stor andel av kandidatene fikk enten C 

eller D. I den periodiske emnerapporten skriver også emneansvarlig lærer og sensor at pensum muligens var i 

overkant vanskelig, med for mye fokus på svært teoretiske lærebøker på bekostning av originaltekster. Dette 

kan muligens være med på å forklare resultatene. 

 

 

Indikasjoner på særlig god og særlig sviktende kvalitet 
 

Læringsmiljø 

 

Vi er generelt fornøyd med emnetilbudet vi gir. I tillegg mener vi å ha et godt læringsmiljø. I 

spørreundersøkelsen blant studenter på programmet våren 2014 ga også respondentene uttrykk for at de følte 

tilhørighet til studiet, det være seg faget, studieretningen eller programmet. Nærmere 70 % av respondentene 

oppga at de trivdes godt eller svært godt på studiet. Når det gjaldt viktige faktorer for å trives er dette i følge 
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evalueringen blant bachelorstudentene først og fremst god undervisning, dernest et godt emnetilbud og 

dernest medstudenter. 

 

Podkasting av forelesninger er normen på alle innføringsemnene på filosofi, også på det 

nye logikkemnet FIL1006. 

 

Filosofistudentene har for øvrig et aktivt fagutvalg som arrangerer fagkvelder (Sokratisk aften) og hjelper til 

ved filosofisk Fredagsseminar, arrangerer fester og hyttetur for nye studenter ved semesterstart og en 

studietur til utlandet på våren. Filosofistudentene stiller også gjerne opp som faddere for nye studenter på 

programmet. Alle fagutvalgene ved IFIKK arrangerer i tillegg julebord i fellesskap med utdeling av 

studentenes pris til den beste foreleseren på de ulike fagene. 

 

 

Hvor mye tid som brukes på studiet 

 

I spørreundersøkelsen blant studenter på studieretningen i februar 2014 oppga 85,5 % av respondentene (23 

av 26) at de studerte på fulltid. Men samtidig var det bare 11,5 % som oppga at de jobbet mer enn 35 timer i 

uken, hele 34,6 % svarte at de jobbet 5-15 timer i uken og like mange svarte at de jobbet 16-25 timer i uken, 

mens 19,2 % svarte at de jobbet 26-35 timer i uken. (Ved en tilsvarende undersøkelse av bachelorstudiet i 

filosofi i våren 2007 svarte forøvrig 31,1 % av filosofistudentene at de brukte mer enn 35 timer i uken på 

studiet.) Det er altså påfallende hvor lite tid respondentene oppga at de brukte på studiene.  

 
For å få studentene til å bruke mer tid på studiet kunne man for eksempel innføre flere obligatoriske 

aktiviteter. I spørreundersøkelsen blant studentene våren 2014 svarte også halvparten at obligatoriske 

innleveringer var noe av det de lærte mest av. Dette bør derfor vurderes å innføre mer obligatoriske 

aktiviteter. 

 

 

Fokus og tiltak fremover 

 
Programmets hovedutfordringer kan likevel sies å være det høye frafallet og den lave andelen studenter som 

reiser på utveksling. Vi ønsker derfor å sette inn tiltak for å forhindre frafall og for å få flere til å reise ut. 

 

Når det gjelder frafallet har vi frem til nå konsentrert oss om å lage en god og inkluderende mottaksuke for 

de nye studentene (med blant annet smakebitsforelesninger, pizza og hyttetur) å støtte fagutvalget i deres 

arbeid, i tillegg til å jobbe med oppbygningen av det første studieåret på programmet. Vi vil nå se på hva vi 

ellers kan gjøre for å forhindre frafall. 

 

Når det gjelder utveksling vil IFIKK fortsette arbeidet med å utvikle en mer spisset avtaleportefølje med 

utgangspunkt i lærerinteresser og kontakter, som kan stimulere til økt mobilitet på alle nivåer fra BA til PhD 

Det vil derfor også være et mål å jobbe for å knytte studentmobiliteten tettere sammen med pågående 
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forskningsaktivitet. I løpet av året bør det arbeides videre med flere konkrete tiltak for å løfte frem 

utvekslingopphold som en naturlig del av studieløpet. 

 

 

Sammenfattende begrunnelse for programmets videreføring 

 
Ut fra at vi har et godt rekrutteringsgrunnlag, at vi kan tilby forskningsnær undervisning og at ca 70 % av 

våre studenter er fornøyd med studiet mener vi at det er all grunn til å videreføre dette ved Universitetet i 

Oslo. 

 

 

 

 

 

 


