
Evalueringsrapport ("periodisk evaluering")  
for emne FIL2107 Fransk samtidsfilosofi, våren 2008 

 
1. Emnet er nytt fra og med vårsemesteret 2008, og emnebeskrivelsen lyder som 
følger: 
 
"Dette kurset går dypere inn i sentrale filosofiske problemstillinger slik dette har blitt 
gjort i fransk filosofi etter andre verdenskrig. Fransk samtidsfilosofi er særlig 
kjennetegnet av en vekselvirkning mellom filosofisk refleksjon, og forholdet til andre 
disipliner og til en samfunnsdebatt. Kurset sikter mot å gi en grunnleggende innføring 
i sider ved fransk samtidsfilosofi, ved å ta utgangspunkt i tekster som behandler 
vitenskapsfilosofi, politisk filosofi, estetikk o.a. og forsøke å få frem viktige trekk ved 
denne filosofiske strategien." 
 
Ingen endringer eller forandringer ble gjennomført i forhold til denne beskrivelsen.  
 
2. Antall påmeldte til kurset var høyt, men (motsatt hva en del synes å tro...) fransk 
samtidsfilosofi er vanskelig, og det endte med at rundt 20 fulgte kurset og meldte seg 
til eksamen. Av eksamensdataene ser man at antallet av karakteren D kanskje er noe 
høyere enn ønskelig.  
 
3 og 4. Emneansvarlig valgte dette semesteret å ha en skriftlig kvalifiserende 
hjemmeoppgave på ca. 3 sider à 600 ord, samt avsluttende skoleeksamen på fire 
timer.  
 
Det spørs om ikke vanskelighetsgraden på stoffet er såvidt høy at den beste 
evalueringsformen i fremtiden vil være et avsluttende, lengre essay. Til tross for noen 
glimrende skoleeksamensbesvarelser, kunne man få inntrykk av at studentene hadde 
visse problemer med å organisere stoffmengden på en god måte under en såvidt kort 
skoleeksamen. Den kvalifiserende hjemmeoppgaven var i så måte mer vellykket. 
 
6. Emnet har nok lidd en del under det at viktige grunnlagsfilosofer for 
franskmennene (som f.eks. filosofer som Hegel, Nietzsche, Husserl og Heidegger) 
knapt er blitt berørt ellers i filosofiprogrammet, at en fullgod lærebok har manglet, og 
at antallet temaer har vært i største laget (det ble gjennomført en underveisevaluering 
som tydelig pekte i denne retning). Jeg håper det kan gjøres noe med dette i 
fremtiden. 
 

-Ragnar Braastad Myklebust, 25.8.2008 


