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Hva handler masteroppgaven din om?
Oppgaven min handler om sammenhengen mellom moralske dommer og moralsk motivasjon. Jeg drøfter et sentralt argument fra Michael Smiths bok The Moral Problem:
Smith argumenterer for at en endring i moralsk motivasjon
nødvendigvis følger etter en endring i moralske dommer, i
hvert fall i det han kaller «the good and strong-willed person». Relasjonen mellom endringen i moralske dommer
og motivasjon kan enten forklares internt eller eksternt,
og er en sentral debatt i metaetikken. Eksternalistene argumenterer for at det i tillegg til den moralske dommen,
er nødvendig med en «desire de dicto» – et grunnleggende ønske å gjøre det rette – for å bli moralsk motivert.

Ifølge Smith gir denne posisjonen en feilaktig fremstilling
av innholdet i den moralske motivasjonen; han mener at
den ytre påvirkningen fører til en form for «moralsk fetisjisme», og at eksternalisme derfor gir rom for en moralsk
motivasjon som ikke har sitt utspring i de rette moralske
dommene. Smith mener at dette kan føre til at en person
blir mer fokusert på å gjøre det som anses som moralsk
rett, heller enn å gjøre disse refleksjonene selv. Smiths argumentasjon mot eksternalisme tar for seg tre temaer: (i)
«desire de dicto»/«desire de re», (ii) relasjonen mellom moralske dommer og moralsk motivasjon, og (iii) hva den
dydige personen er/ikke er. I tillegg til de overnevnte temaene har Smith også kriterier for hva en rasjonell person
er. Smiths argument er diskutert av en rekke filosofer, og i
oppgaven presenterer jeg deres analyser gjennom en tematisk diskusjon: først av kritikken imot Smiths argument,
deretter av forsvaret og Smiths egne motsvar til enkelte
av kritikerne, før jeg gjør en drøfting av diskusjonen som
følger samme struktur.
Hva argumenterer du for/mot i oppgaven?
Jeg argumenterer imot Smiths internalistiske posisjon og
for den eksternalistiske posisjonen; hvis Smiths argument
skal lykkes må argumentasjonen i alle de tre temaene han
inkluderer i sin kritikk mot eksternalisme være sann. Jeg
argumenterer for at Smiths egen kritikk kan vendes mot
ham, og at han ikke lykkes i å bevise at eksternalisme fører
til det han kaller «moralsk fetisjisme».
Hvorfor bør andre lese oppgaven din?
Hva ligger til grunn for våre moralske dommer? Relasjonen
mellom moralsk motivasjon og moralske dommer er et
komplekst tema, og oppgaven gir et innblikk i studiet av
moralske begreper og en sentral metaetisk debatt.
Hva er dine planer for fremtiden?
Fortsette å lese filosofi og å betale ned på studielånet.

