
Skisse til et nytt ex.phil.-emne ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 

 

Bakgrunn: Dagens Ex.phil.-emne 

Semester/kurs Antall oppmeldt Antall møtt/levert Antall bestått 

H2018 MNSEM 276 252 251 

H2018 MNEKS 117 63 58  

V2018 MNSEM 129 112 112 

V2018 MNEKS 69 54 47 

H2017 MNSEM 299 243 242 

H2017 MNEKS 108 65 53 

V2017 MNSEM 112 112 112 

V2017 MNEKS 30 23 19 

 

Læringsutbytte 

Kunnskapar. Ved fullført emne har studenten kjennskap til utvalde filosofiske emne som har 

relevans for realfaga, til dømes metafysikk, kunnskapsteori, vitskapsteori og etikk. 

Dugleikar og kompetanse. Studenten meistrar 

○ bruk av filosofiske omgrep i analytisk og kritisk drøfting av problemstillingar 

knytt til realfaga 

○ bruk av vitskapsteoretiske omgrep som er sentrale for metodedebattane 

innanfor realfaga 

○ grunnleggjande normer for skriftleg og munnleg akademisk framstilling, som 

klårleik, sjølvstende og reieleg kjeldehandsaming 

Pensum     

Bangu, Sorin & Cahill, Kevin (red.) (2017) Filosofi for realister. Oslo: Universitetsforlaget 

 

Innhold og undervisning 

● Kursets er inndelt i fire temaområder: logikk, filosofihistorie, vitenskapsfilosofi og etikk. 

● MNSEM og MNEKS:  Felles forelesninger (x 14). 

● MNSEM: seminarer (x 14), presentasjonsoppgave, breddetest og seminaroppgave. 

● MNEKS: obligatorisk øvingsoppgave og skriftlig eksamen. 



 

Premissene for det nye ex.phil.-emnet 

1. Studenter ved MNs studieprogram skal normalt ta ex.phil. i 5. eller 6. semester. 

2. Innholdet skal ha fokus på generelle ferdigheter som studentene har bruk for uavhengig av 

fagdisiplin, og overførbare ferdigheter som kan være nyttige i stillinger i det private næringsliv, 

forvaltning, presse etc.  

3. Formålet med emnet vil  først og fremst være å skjerpe studentenes analytiske ferdigheter. 

 

Forslag til endringer 

1. Hovedlæringsmålet bør være noe i retning av: 

Studentene skal oppnå analytiske og kritiske ferdigheter som gjør dem i stand til å 

anvende sin fagkunnskap i konsultasjoner og rådgivning for beslutningstagere i blant 

annet det private næringsliv, offentlig forvaltning og politikk. 

2. Exphil skal ikke fokusere på intellektuell historie (filosofihistorie) eller på grunnlagsproblemer i 

enkeltvitenskapene (vitenskapsfilosofi). 

3. For å ivareta både det generelle og det fagspesifikke bør en vurdere å tilby to/tre varianter, 

f.eks. en rettet mot de «harde» naturvitenskaper, en mot biologiske fag, og kanskje en tredje 

mot informasjonsteknologi. Det er for eksempel mulig å tenke seg en felles del for alle studenter 

og en fokusert del rettet mot to/tre fagretninger. 

4. Undervisningen består i dag av forelesninger av et pensum og en seminardel. Videre er det to 

varianter, en eksamensvariant som bare forutsetter lesing av pensum og deltagelse på 

forelesninger. En bør vurdere om en bare skal ha en variant (seminarmodell) og at denne skal 

gjøres obligatorisk.  

a.  

5. Opplegget for undervisningen kunne da være en serie med moduler av basalkunnskap og 

ferdigheter kombinert med arbeid med en bestemt problemstilling i seminarer  og med 

veiledning. Det bør utarbeides egnete moduler og typiske problemstillinger. Noen kan antydes i 

denne rapporten, men detaljene bør utarbeides senere.   


