
Fra: Thor Steinar Grødal <tsgrodal@mac.com>  
Sendt: onsdag 25. august 2021 13:20 
Emne: Påmeldingsfrist lørdag 4. september: INVITASJON TIL Å DELTA I FILOSOFI-NM 2021-
22/KVALIFISERING FOR FILOSOFI-OL 2022 FOR VG. SKOLEELEVER 
  
Til alle videregående skoler med lærere som underviser i Historie og filosofi programfag og/eller 
Religion fellesfag,  og/eller Theory of Knowledge (IB): 
  

INVITASJON TIL Å DELTA I FILOSOFI-NM 2021-22 / KVALIFISERING FOR FILOSOFI-OL 2022  FOR VG. 
SKOLEELEVER:  

Påmeldingsfrist lørdag 4. september 2021  til:  tsgrodal@mac.com 

  
  

BAKGRUNN: 

NM i filosofi for vg skoleelever har vært avholdt siden 2007, og fungerer som kvalifisering for deltakelse i 
OL i filosofi (IPO: www.philosophy-olympiad.org). 

Forrige skoleår deltok 632 norske elever fra 39 skoler i 9 (av 11) fylker i NM (se vedlegg). Norge har deltatt 
i OL i filosofi siden 2005, med undertegnede som norsk delegasjonsleder.   

Finsk UNESCO ASPnet arrrangerer i samarbeid med den finske og den norske filosofiforeningen for 
vgs hver høst Baltic Sea Philosophical Essay Event. Denne essay-konkurransen fungerer også som 1. runde 
i NM i filosofi. De 30+ beste norske fra 1. runde/BSPEE vil være kvalifisert for 2. runde i NM som vil foregå 
i Oslo 30+31.3.22. 
  
  
  

GJENNOMFØRING (nødvendig info vil bli gjentatt senere til påmeldte skoler): 

  

Oppgaveskrivingen i 1. runde skal max ta 2 klokketimer; 120 min. Det vil være naturlig å bruke én økt eller 
dobbeltime på 90 minutter + friminutt før og etter, eller ev. en halvtime ekstra etter siste 
dobbeltime/økt.  

Konkurransen avholdes på de respektive skoler i løpet av uke 41 eller 42: 11-22. oktober, fortrinnsvis i uke 
41 for de som har høstferie i uke 40. Skolene velger selv spesifikk dag, hvor alle elever på skolen skriver 
sine essays. 

Hvis det av spesielle grunner er vanskelig å avholde konkurransen på din skole i uke 41 eller 42,  gi meg beskjed 
for at ev. reservedato mandag 25.10/uke 43 kan brukes i nødsfall.  

Norsk-engelsk/engelsk-norsk ordbok er tillatt, slik det er i OL, men ellers ingen hjelpemidler, ei heller hjelp 
fra lærer underveis.  

Essayene skrives elektronisk, men lærer bør sørge for at PCene som benyttes er uten internett før 
innlevering, og at mobil, hjelp fra andre eller noen andre ressurser benyttes.  
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NB: Alle essays skrives på engelsk, ikke på norsk.  Engelsk kan ikke benyttes hvis dette er elevens morsmål, 
i tråd med reglene for filosofi-OL.  

Bare norske statsborgere kan delta i NM, i BSPEE (1. runde) er det dog mulig med ikke-norske deltakere, 
f.eks. fra IB-skoler. 

Kontaktpersonen på hver skole vil få oppgaver + annen nødvendig informasjon tilsendt av meg pr mail 
senest 11. oktober. 

  
NB: Hver kontaktperson/skolens faglærer(e) velger ut det ene eller de to beste essays fra sin skole. Max 1 
essay med 1-9 deltakere, 2 essays hvis 10 eller flere deltar*. De utvalgte essays sendes elektronisk 
til   tsgrodal@mac.com  senest fredag 22. oktober, helst tidligere, så snart det er mulig. 
  
  
*Norske skoler kan i gjennomsnitt sende inn 2 essays pr skole. Jeg trenger derfor info om antall deltakende 
elever pr skole så snart som mulig etter konkurransen er avholdt, helst samme dag. Jeg vil så 
fordele «restplassene» for innsending av essays ut fra hvor mange elevdeltakere de respektive skolene har. 
Max antall essays pr skole er 5 uansett mengde deltakere. Vg2 elever som kom til finalen i forrige NM har 
«friplass» utenom skolekvoten for å delta i 2. runde, hvis de deltar i 1. runde. De som ev. avholder 
essay skrivingen 25.10 etter uke 42 får sannsynligvis ikke mulighet til innsending av flere enn 2x 
uansett antall deltakere fordi jeg da får for sen beskjed om antall deltakere ift innsendingsfrist til 
Helsinki. 

Besvarelsene må være merket med elevnavn+skole, både i navnet på dokumentet og i selve teksten som 
sendes i Word. (Jeg får ikke åpnet OneDrive/OneNote/internt skolesystem). Oppgavebesvarelsene blir 
anonymisert før de sendes til den internasjonale juryen.  

Et tips: Gjør deltakelsen til obligatorisk skrivetrening for et filosofisk essay (på engelsk), hvor resultatet 
uansett IKKE kan trekke ned på karakteren i faget, kun ev. trekke opp. 

  
De 30+ beste i 1. runde vil som sagt være kvalifisert for 2. runde som avholdes i Oslo 30+31. mars 2022. 
De to beste derfra blir tatt ut til OL i Lisboa 26-29.5.2022. (Se nedenfor) 

  

  

Mere detaljert info vedr. selve essay-konkurransen: 

Oppgavene vil være korte sitat (på engelsk) fra forskjellige filosofer og/eller korte spørsmålsstillinger. 
Elevene velger  fritt en av disse oppgavene som utgangspunkt for et 1-2 siders essay på engelsk (prompt 
and concise),  men altså ikke på sitt morsmål (ev. fransk eller tysk hvis engelsk er morsmål).  

  

Evalueringskriteriene i filosofi-OL, så vel som i denne konkurransen, er som følger: 

Essayet skal bedømmes ut fra (i tilfeldig rekkefølge): 1. Relevans til oppgaven/teksten (relevance to the 
topic) 2. Filosofisk kunnskap (philosophical knowledge);  med filosofisk kunnskap menes ikke nødvendigvis 
inngående kjennskap til filosofihistorien, men primært evnen til å forstå og håndtere filosofiske 
problemstillinger 3. Originalitet/selvstendighet (originality)  4. Argumentasjonskraft  (power of 
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argumentation) 5. Indre sammenheng og klarhet (coherence). 2+3+4 veier tyngst. 1+5 har mere preg av 
være nødvendige forutsetninger for et muligens godt essay. 

  

Bare norske statsborgere kan som sagt delta i NM, men alle nasjonaliteter kan delta i BSPEE. Og er det 
filosofi-interesserte elever på din skole som ikke har deg som lærer i historie og filosofi programfag eller 
religion fellesfag, eller theory of knowledge på IB, så er også de selvfølgelig velkommen til å være med på 
NM.  For ev. deltakere fra private vg skoler:  aldersgrense for NM i filosofi = ca 19 år; dvs eleven kan ikke 
nå forbedre karakterer eller ta nye fag etter tidligere å ha fullført vg skole. 

  

Besvarelsene vil bli anonymisert før første runde av evalueringen i 1. runde/BSPEE som gjøres av 
filosofiutdannede lærere i de deltakende land (elever fra 34 land deltok i 2020). Interesserte hifi-lærere 
med filosofi eller idéhistorie i fagkretsen  bes kontakte meg for å bli med på dette;  max 5 essays å 
evaluere  innen 2.11. Andre runde av BSPEE-evalueringen gjøres av den finske BSPEE-komiteen + 
utvalgte norske lærere, mens 3 filosofer ansatt på Helsinki Universitet bestemmer medaljeforeningen. 
Essayene i NMs 2. runde vil selvsagt også bli anonymisert før evaluering. Her er det en norsk lærerjury 
som velger ut de 10 beste besvarelsene som sendes til en egen medaljekomité (prof. Einar Duenger Bøhn 
og førsteamanuensis Hilde Vinje, UiA, ifjor)  for endelig rangering.   

Resultatene fra 1. runde i NM/Philosophical Essay Event offentliggjøres ifm UNESCO World Philosophy 
Day 18.11.2021.  

De beste besvarelsene vil bli offentliggjort på  bspee.wordpress.com  og de beste norske 
på filosofiforeningen.no. Deltakelse betyr samtykke til dette. 

  
  
  
INFO OM 2. RUNDE i NM 2021-22 OG OL 2022: 

De beste norske i 1. runde i NM  vil bli spesielt invitert til  Filosofidagen for vg skoler onsdag 30. mars 
2022 i lokalene til Stiftelsen Fritt Ord i Oslo (forutsatt at vi også iår får tillatelse fra Stiftelsen Fritt Ord, 
dette avgjøres i løpet av september). Her vil filosofer undervise og innby til plenumspørsmål og 
gruppediskusjoner. Inntil 60 hifi-elever som har deltatt i NM (obligatorisk for de som er kvalifisert til 2. 
runde) vil kunne delta på dette gratis-seminaret som arrangeres av Filosofiforeningen for vgs og har vært 
støttet av Stiftelsen Fritt Ord + IFIKK/UiO siden 2012. Torsdag 31. mars arrangeres så 2. runde i NM på 
Oslo Handelsgymnasium for de beste fra 1. runde (spesifisert antall angis senere),  hvor de i løpet av fire 
timer skal skrive et nytt essay som vil avgjøre hvilke to elever som kan delta på OL i Lisboa 26-29.mai 
2022. Filosofiforeningen for vgs arrangerer denne delen av NM alene. NB: Reiseutgiftene til Filosofidagen 
+ 2. runde i Oslo 30-31.mars  og (for to elever) til filosofi-OL i Lisboa må dekkes av elevens egen 
skole. Hotell utgifter i Oslo 30-31.3.22 for 2. runde deltakere som ikke bor i Oslo-området vil 
forhåpentligvis kunne bli dekkes av Filosofiforeningen for vg skoler. Dette avhenger av om vi også iår får 
finansiell prosjektstøtte fra Stiftelsen Fritt Ord (avgjøres i løpet av september).  

  
Elever fra 48 land deltok på filosofi-OL i Roma i mai i 2019. I fjor og i år ble filosofi-OL avholdt digitalt pga 
Korona, arrangert fra Slovenia, i år med elever fra 45 land http://eipo2021.com.To elever fra Norge kan 
delta på den 30. filosofiolympiaden som er planlagt i Lisboa, Portugal 26-29. mai 2022. 
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Vi oppfordrer skolene også til å få med hifi1/vg2 elever i NM, også i fall vg3 elever som er kvalifisert til OL i år i 
verste fall må velge mellom OL eller skriftlig eksamen fredag 27. mai.   
  

Hvem er hvem i Norge: 

Undertegnede har vært delegasjonsleder for Norge i filosofi-OL siden 2005, fra 2008 assistert av Olav 
Birkeland, Oslo Handelsgymnasium. Sammen med Arild Edsberg, Elvebakken vgs i Oslo, Trine 
Rogndokken, Oslo katedralskole, og Ole Jacob Skou Nilsen, Kongsbakken vgs i Tromsø utgjør vi fem styret i 
Filosofiforeningen for vgs. Trine (2012-13 + 2016 og 2018) og Ole Jakob (2014) har også deltatt i OL som 
medlemmer av den norske delegasjonen og dermed den internasjonale juryen. Olav og meg er faste 
medlemmer av den norske delegasjonen. 

  
  

NETT-LINKER: 

Filosofiforeningen for vgs: http://filosofiforeningen.no/  bl.a. med nyheter fra siste års NM og OL i filosofi.  

Nettredaktør: Arild Edsberg areda001@osloskolen.no  

  

Informasjon om filosofiolympiadens opplegg og historie finner du her:  www.philosophy-
olympiad.org   og  www.fisp.org/olympiad.html . 

  
  

VEDLEGG: 

Historisk oversikt NM i filosofi 2007-2021 

Deltakerliste skoler NM filosofi 2020/21. 

Historisk oversikt Baltic Sea Philosophical Essay Event (som siden 2011 har inngått i 1. runde av NM i 
filosofi), arr. av Filosofiforeningene for vgs i Finland og Norge. 

  
  
  
  

Filosofisk-pedagogisk hilsen 

Thor Steinar Grødal, lektor på Foss vgs i Oslo 

Filosofiforeningen for vg skole 
Norwegian High School Philosophical Association 
filosofiforeningen.no 
(+47)95273276 
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Jomfrubråtveien 79C 
NO-1179 Oslo 
  
Organisasjonsnr. 997 083 857 
  
  
 


