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Hva handler oppgaven din om?
Oppgaven min handler om invariansbegrepets rolle og
metafysiske forpliktelser i intervensjonismens rammeverk.
Intervensjonisme referer til teorien om kausalitet (og
kausal forklaring) utviklet av James Woodward. Den baserer seg på ideen om at kausale relasjoner er utnyttbare
for formål om manipulasjon og kontroll. Denne ideen er
basert på tanken om at invarians (under intervensjoner)
utgjør bindeleddet mellom årsak og virkning, en egenskap
kausale relasjoner utviser når de forblir vedvarende under
intervensjoner.
I oppgaven gir jeg først en analyse av forholdet mellom metodologi og ontologi i det intervensjonistiske
rammeverket, før jeg redegjør for intervensjonismens
logikk og semantikk, med særlig henblikk på forholdet mellom invarians, intervensjoner og metafysikk.
Oppgavens siste del er en diskusjon av de metafysiske
forpliktelsene som følger fra invariansbegrepets formål og
egenskaper.
Hva argumenterer du for/mot i oppgaven?
Jeg argumenterer for at intervensjonisme har metafysiske
forpliktelser som gjør at realismen Woodward forplikter
seg til strekker seg forbi det han betegner som ‘moderat
realisme’. Konsekvensen av forpliktelsen til realisme og
metodologiske og ontologiske hensyn gjør at man ender
opp med en ‘substansiell realisme’, hvor metafysikk spiller en sentral (og selvstendig) rolle i intervensjonismens
rammeverk.
Hvorfor bør andre lese oppgaven din?
Oppgaven gir forhåpentligvis innsikt i de ulike avveiningene og problemstillingene knyttet til forholdet mellom

metodologi og ontologi. I motsetning til de tradisjonelle
dikotomiene mellom subjektivitet og objektivitet, antirealisme og realisme, tegner denne oppgaven et alternativt
bilde som fremstiller dem som gjensidig utfyllende i motsetning til gjensidig ekskluderende.
Hva er dine planer for fremtiden?
Mine planer for fremtiden er å utvide min akademiske
kompetanse og nedslagsfelt ved å satse på å videreutvikle
en interdisiplinær tilnærming til filosofi. Hovedinteressene
mine innenfor filosofi er vitenskapsfilosofi, språkfilosofi,
epistemologi og metafysikk, så jeg planlegger å fordype
meg i ett (eller flere) fagfelt som gir meg mulighet til å
arbeide og kombinere filosofisk interesseområde med faglig bruksområde.
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