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Hva handler masteroppgaven din om?
Mastergradsoppgaven min handler om persepsjon hos
mennesker og dyr, og begynner med et tankeeksperiment:
Min katt og jeg befinner oss på kjøkkenet, er begge uthvilte,
og med hvert vårt respektive sanseapparat i behold, da vi
relaterer oss til stoler, bord, alle slags kjøkkengjenstander.
Vi kan derfor sies å se, oppleve, persipere mer eller mindre
det samme, ikke sant? To nokså forskjellige svar melder seg
med det samme. På den ene siden kan vi si at vi på mange
måter opplever det samme, da vi på forskjellig, men
grunnleggende kroppslig vis reagerer på de høyst fysiske
objektene i vår umiddelbare nærhet. På den ganske annen
side er mitt bruk av kjøkkenet tilsynelatende tett knyttet
opp til og avhengig av en kulturell tradisjon som min katt
neppe kan sies å være en del av. I tillegg så er våre kropper
såpass forskjellige at min katt ikke engang vil kunne bruke
en hel haug av kjøkkengjenstandene (bestikk, saks, kopp,
tallerken, etc.) og dermed ikke se eller oppleve dem heller, i
hvert fall ikke som jeg kan.
Dette intense spenningsforholdet mellom både å
kunne si og ikke si at vi mennesker og andre dyr opplever
verden rundt oss likt, er for noen filosofer knyttet til
fundamentale forskjeller i måten vi rasjonelle dyr, kontra
andre dyr, befinner oss i verden. Vi er nemlig, ifølge John
McDowell, nødvendigvis rasjonelle dyr, i besittelse av
språk, avhengig av en tradisjon, og har en genuin verden
som vi kan ta kritisk stilling til, heller enn bare å relatere
oss til våre omgivelser, slik andre dyr gjør. Alle våre
persepsjoner er gjennomsyret av begrepslige evner. Hubert
Dreyfus, i sin debatt med McDowell, hevder derimot
at vi har en umiddelbar, kroppslig måte å relatere oss til
omgivelsene på, som på et grunnleggende plan er det vi
deler med andre dyr. Denne umiddelbare atferden finner
sted i det Dreyfus kaller et motivasjonsrom, som er ett
nivå under det rasjonelle rom vi alltid er i for McDowell.
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Mastergradsoppgaven tar utgangspunkt i McDowellDreyfus-debatten, med det å svare på spørsmålet om vi og
andre dyr i det hele tatt kan sies å dele et opplevelsesrom
som motivasjon.

dette da jeg skrev den, men avhandlingen er egentlig en
miljøfilosofisk tese knyttet til opphøyelsen av likhetene og
kontinuiteten i naturen, som vi mennesker alltid er en del
av.

Hva argumenterer du for/mot i oppgaven?
En skepsis til filosofers konstante trang til å sette opp
fundamentale skiller mellom mennesker og andre dyr
er den bakenforliggende intuisjon som driver oppgaven
min fremover. Først kritiserer jeg McDowell for hans
strenge syn på forholdet mellom rasjonalitet, persepsjon
og verden. Deretter analyserer jeg Dreyfus, som ironisk
nok ender opp med å sette opp et tilsvarende rigid rom
for mennesker gjennom det jeg kaller kulturell penetrering,
som dytter oss mennesker inn i et lukket kulturelt rom.
Det viser seg at både McDowell og Dreyfus trekker på
Martin Heideggers tenkning, og det er der min kritikk
ender. Men før det trekker jeg inn en viktig psykologisk
tenker J.J. Gibson, som hevder at mennesker og andre
dyr opplever verden gjennom å se hva man kan gjøre i
den: Fysisk aktivitet er sentralt, og det deler mennesker
og dyr på et grunnleggende plan. Gibson viser seg dog
utilstrekkelig i min undersøkelse, så jeg bringer inn en
siste tenker: Alasdair MacIntyre, som med sine nyanserte
diskusjoner plasserer dyr og mennesker i samme rom,
samtidig som han bevarer iboende forskjeller mellom
oss. Jeg konkluderer med at MacIntyre, med noen
oppdateringer i argumentasjonen, er den mest foretrukne
dyretenker blant filosofene jeg har diskutert.

Hva er dine planer for fremtiden?
Drømmen er å skrive videre på Ph.D.-nivå, ideelt sett i
persepsjonsfilosofi eller miljøfilosofi, men jeg er også
interessert i å undervise (for tiden jobber jeg som vikar),
forelese, og generelt sett lære mer om menneskets forhold
til naturen.
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Hvorfor bør andre lese oppgaven din?
Intet er mer interessant, spør du meg, enn å diskutere
menneskers forhold til andre dyr! Filosofer har et spesielt
rart forhold til dyr, rent historisk, og intellektuelle
diskusjoner får etiske konsekvenser. Jeg tenkte ikke på
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