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Välfärd, utveckling och globalisering ht 2019 

 

Veckans begrepp: 

Brundtlandrapporten (Our Common Future), Normativitet, Stark respektive svag hållbarhet, 

Kritiskt naturkapital, Egenvärde (intrinsikalt värde), Instrumentellt värde, Antropocentrism, 

Biocentrism, Ekocentrism, Humes lag, Reformism, Radikalism, Komplexitet (komplext) 

kontra komplicitet (komplicerat), Komplexa problem (Wicked problems) 

Veckans frågor: 

 Enligt den definition av hållbar utveckling som Thiele (2016) presenterar på s. 4-5, så 

ingår något han benämner ''cultural creativity'' i hållbarhetsarbete. Vad menar Thiele 

med det och hur kopplar det till de hållbarhetskompetenser som presenteras av Wiek 

et. al (2011)? 

 Vad menar Thiele med att hållbarhet inte kan fulländas/göras perfekt? Håller ni med? 

Varför/varför inte? 

 Vilka är de olika dimensionerna av hållbar utveckling enligt Hedenus et. al (2015)? 

Beskriv vad de olika dimensionerna innehåller och ge ett eget exempel på hur de kan 

hamna i konflikt med varandra. 

 Hur kan man definiera svag respektive stark hållbarhet enligt Hedenus et. al? Ge ett 

exempel på ett resonemang som kan karaktäriseras som argumentation för stark 

hållbarhet. Hur förhåller sig svag/stark hållbarhet till substituerbarhet och vad betyder 

det? 

 Vad betyder det att något har ett egenvärde respektive ett instrumentellt värde enligt 

Hedenus et. al? Ge exempel på något du tycker har ett egenvärde respektive ett 

instrumentellt värde. 

 Hur förhåller sig de olika ’’ismerna’’: antropocentrism, biocentrism och ekocentrism, 

till idéer om värde enligt Hedenus et. al? 

 Beskriv de fyra motsatsparen Hedenus et. al tar upp. Varför kallas de motsatspar? Hur 

kopplar motsatsparen till hur man kan se på lösningar för hållbar utveckling? Ge 

exempel. 

 Vilka är de fem centrala hållbarhetskompetenserna som presenteras i Wiek et. al? 

Diskutera vad kompetenserna innebär och varför de är viktiga i arbetet med hållbar 

utveckling. 

 Vad är skillnaden mellan ett komplext och ett komplicerat problem? 

 Vad definierar så kallade "wicked problems"? 
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