persistence:
a matter of identity

Mesterbrev Ved solveig
nygaard selseth
enslige temporale deler som skal anses som vanlige objekter. Dette får flere interessante ringvirkninger som
jeg diskuterer i oppgaven.
Hva argumenterer du for/mot i oppgaven?
I diskusjonen av perdurantism og stage theory ser jeg på
problemer og løsninger til hver av teoriene. Mest interessant er kanskje Siders forslag til relasjonen mellom
temporale deler av samme vedvarende ting. Siden Sider
argumenterer for at det er enslige temporale deler som
er de vanlige objektene, trenger han en forklaring på
hvordan de forskjellige temporale delene av det vi aksepterer som den samme vedvarende tingen er relatert
til hverandre. Teorien han lanserer kalles temporal gjenpartsteori (temporal counterpart theory) og baserer seg på
Lewis’ modale gjenpartsteori. I oppgaven foretar jeg en
kritisk undersøkelse av oversettelsen av Lewis’ teori til
en temporal versjon.

Hva handler masteroppgaven din om?
Oppgaven tar for seg tredimensjonale og firedimensjonale
teorier om hvordan ting vedvarer, altså hvordan ting fortsetter å eksistere over tid og gjennom forandring. Jeg setter
opp et kort argument som ender i en kontradiksjon når
man forsøker å forene identitet gjennom forandring med
Leibniz’ lov. Deretter diskuterer jeg hovedsakelig to firedimensjonalistiske løsninger: David Lewis’ perdurantism
og Theodore Siders stage theory. Begge teoriene fremmer
temporale deler, men er uenige i om det er grupper av eller
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Hvorfor bør andre lese oppgaven din?
Oppgaven vil gi en dypere innføring i firedimensjonalisme, og større forståelse for spillerommet innad i
teorien. Teksten vil også gi leseren et inntrykk av hvor
svakhetene til de firedimensjonalistiske teoriene ligger, og forhåpentligvis pirre leseren til å utforske disse
videre.
Hva er dine planer for fremtiden?
Fremover kommer jeg til å utvikle min arbeidskarriere.
En gang i fremtiden ønsker jeg å fortsette med en PhD
i filosofi, men bare på grunn av min egen interesse for
fagfeltet, ikke for arbeidsmulighetene.

