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Hva handler masteroppgaven din om?
Det som drev meg til å skrive denne oppgaven var først og
fremst en fascinasjon for menneskers evne til språklig kommunikasjon. Jeg tar for meg hvilken rolle pragmatikk og semantikk har i en teori om hvordan vi forstår meningen til en ytring. Fokuset er på nivået som i en griceansk tradisjon blir kalt
«det som blir sagt» og som skal isolere det som blir påstått ved en ytring uten å inkludere implikasjoner. Denne kategorien
havner mellom ytringens mening (som er pragmatisk) og meningen til den setningen ytringen består av (semantisk), noe
som setter semantikkens relevans for en teori om språkforståelse på prøve. Hvilken kategori «det som blir sagt» faller i
avhenger av hvordan man skiller mellom semantikk og pragmatikk, og jeg drøfter Kent Bachs forslag om at «det som blir
sagt» er en ren semantisk kategori.
Hva argumenterer du for/mot i oppgaven?
Jeg forsvarer semantikkens rolle, og argumenterer for at den skal fange opp stabil mening uavhengig av kontekst. Samtidig
mener jeg at Bachs modell må avvises. Den har forklaringsmessige fordeler, men «det som blir sagt» i Bachs forstand skiller
seg i for liten grad fra setningsmening. Likevel er jeg enig i hans syn på semantikk som ikke-proposisjonell, det vil si at en
ytring semantisk sett ikke uttrykker en proposisjon og dermed ikke kan vurderes med hensyn til sannhetsbetingelser. Gitt
at semantikken har denne rollen og at setninger som inneholder kontekstsensitive termer eller som er ufullstendige ikke
uttrykker en proposisjon før pragmatiske hensyn er tatt, bør vi revurdere den tradisjonelle representasjonen av mening gjennom sannhetsbetingelser.
Hvorfor bør andre lese oppgaven din?
For enhver filosof er målet, på et eller annet nivå, å forstå mennesket. Språket er grunnleggende for vår rasjonalitet, og ved å
lese min oppgave vil man få innblikk i hvordan vi bruker språket fleksibelt for å formidle et vidt spekter av tanker og ideer.
I tillegg til å være interessant fordi det vekker refleksjon over hvordan en selv kommuniserer, så bør dette tas høyde for selv
i filosofisk drøfting av språk og mening.
Hva er dine planer for fremtiden?
Jeg har nettopp flyttet til New York for å være gjest ved Rutgers University i et år. Her følger jeg flere kurs relatert til språkfilosofi. I tillegg skal jeg skrive en del søknader dette året siden målet mitt er å gjennomføre en Ph.D. der jeg jobber videre
med de språkfilosofiske spørsmålene som opptok meg i masteroppgaven.
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