
Tilbakemeldinger fra instituttene om kutt i FPIII 

IMK:  

 

IFIKK:  

 

 

Kjære Dekan Frode Helland,  

Bakgrunn og hovedpoeng  

Vi viser til møtet i HF-styret 12.04.19, hvor dere diskuterte forslaget om å kutte 10M i budsjettet til 

FPIII-prosjektet Center for Philosophy and the Sciences (CPS). Til vår forskrekkelse og forferdelse tok 

flere medlemmer av styret til orde for enda mer radikale kutt, basert på å fjerne også den siste 

stillingen knyttet til prosjektet.  Vi skriver derfor med noen argumenter for å forsvare det 

opprinnelige kutt-forslaget, som du selv forsvarte i møtet, vis-à-vis det mer radikale forslaget.  

CPS har som kjent som formål å bygge broer mellom humaniora (spesielt filosofi) og andre 

vitenskaper (natur- og samfunnsvitenskapene, samt medisin), både når det gjelder forskning og 

undervisning.  Flere sentrale medlemmer av CPS har allerede stor kontaktflate mot andre fagmiljøer 

(biologi, psykologi, lingvistikk, matematikk, medisin). Men ingen av våre nåværende medlemmer har 

ordentlig forskningskompetanse innenfor vitenskapsfilosofi. (Dette gjelder også resten av 

filosofigruppen ved UiO.) Førstestillingen i vitenskapsfilosofi med prøveforelesninger førstkommende 



mandag, 29. april, er ment å dekke dette viktige behovet og vil dermed spille en svært sentral rolle i 

CPS.  

Dersom denne stillingen skulle trekkes tilbake, vil prosjektet undergraves, og det ville bli vanskelig å 

gjennomføre våre planer og ambisjoner når det gjelder undervisning og forskning, som vi mener etter 

hvert kan generere betydelige inntekter til IFIKK.  

Prosjektet innebærer en betydelig undervisningssatsning:  

 CPS overtar ansvaret for en sovende 40-gruppe i vitenskapsfilosofi, som nå er oppdatert og som 
vi arbeider aktivt med å selge inn til andre miljøer ved UiO.  

 Et forbedret og litt bredere emnetilbud knyttet til vitenskapsfilosofi, som vil profileres bredt. 
(UiO:Life Science ønsker å profilere disse emnene på sine sider som en del av sin tverrfaglige 
undervisningssatsning. Vi har også hatt samtaler med undervisningsdekan Knut Mørken ved MN 
om profilering av disse emnene ifm. deres studenters «utviklingssemester».)  

 Vi har utviklet nye emner som vil være interessant for studenter både ved HF og andre 
fakulteter: 

o Fil1009 - Demokrati og vitenskap: filosofiske perspektiver (Dette emnet gir en innføring i 
filosofiske teorier som gjør studenter i stand til å tenke kritisk og ansvarlig om forholdet 
mellom vitenskap og demokrati. Emnet vil undervises av CPS-medlemmer, inkludert den 
nye førsteamanuensisen.) 

o Algoritmisk tenkning for humanister (Emnet gir en innføring i statistikk, koding, 
evolusjonære modeller og spillteori. Det vil gi HF-studenter og andre interesserte 
kunnskap og ferdigheter som p.t. er svært uvanlige i HF-sammenheng. Emnet vil 
undervises av CPS-medlemmer, inkludert den nye førsteamanuensisen.)  

 

Prosjektet har også et betydlig potensial når det gjelder forskning og prosjektmidler:  

CPS vil bidra til å dreie et allerede fremragende fagmiljø i en mer anvendt retning. Dette vil gjøre det 

mulig å søke prosjektmidler under andre NFR-programmer enn de som filosofi (og HF generelt) 

normalt henvender seg til.  

Det snakkes mye om en sakte omlegging ved hele UiO fra de «tørre» til de «våte» fakultetene. CPS 

har hele tiden hatt som motivasjon å øke samarbeidet mellom filosofi og humaniora, på den ene 

siden, og andre fakulteter (spesielt MN, SV og Medisin) på den andre siden. CPS vil dermed gjøre 

IFIKK og HF bedre rustet til å møte utfordringene som den nevnte omleggingen innebærer. IFIKK kan 

allerede vise til betydelig suksess når det gjelder arbeidet opp mot UiO:Life Science, hvor hele åtte 

personer er involvert som PI i fem forskjellige konvergensmiljøer. 

 

Tillit og redelighet  

Vi vil til slutt minne om at CPS som én av fem grupper ved HF vant FPIII-midler i tøff og ærlig 

konkurranse med 19 andre søkende grupper. CPS har allerede strukket seg svært langt i å hjelpe sitt 

vertsinstitutt, IFIKK, pga. instituttets dårlige økonomi: vi har godtatt, uten store protester, at 

halvparten av den tildelte støtten på 20M inndras for å avhjelpe IFIKKs underskudd; videre er 

undervisningssatsningen knyttet til CPS betydelig nedskalert i forhold til hva som var beskrevet i 

prosjektsøknaden. Vi finner det moralsk og prinsipielt svært problematisk om også stillingen i 

vitenskapsfilosofi skulle inndras. Dette ville som nevnt undergrave prosjektet, til (kortsiktig) fordel for 

vertsinstituttet. En sammenlikning ville være at midler som HF har vunnet i åpen og ærlig 

https://www.uio.no/studier/emner/hf/ifikk/FIL1009/index.html


konkurranse inndras av UiO sentralt for å bedre deres økonomi. Slike beslutninger av en overordnet 

enhet vil på et alvorlig vis undergrave tilliten til denne enheten lenger ned i systemet.  

 

Øystein Linnebo   Sebastian Watzl  

Fagleder for filosofi   Prosjektleder CPS  

Oslo, 24. april 2019  
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