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Veckans begrepp 

''Kapitalocen'', Den stora accelerationen, Antropocen, Söndra och härska (divide and 

conquer), Orientalism, Post-development, Välfärdsstat, Välfärd 

Veckans frågor 

 Hur menar Ngũgĩ Wa Thiong'o (2017) att språkbruk om människor från afrikanska 

länder kan påverka dessa länders självbild? Hur kopplar det till Andreassons (2005) 

argumentation? 

 Hur ser den framtid för Afrika som Ngũgĩ Wa Thiong'o argumenterar för ut? Vad 

karaktäriseras denna av? 

 Vad menar Ngũgĩ Wa Thiong'o med ''det europeiska minnet''? Hur menar författaren 

att det påverkar kunskapsproduktion? 

 Vad menar Österbergh & Malmaeus (2018) är den främsta orsaken till de globala 

miljöproblemen? Varför? Håller ni med och i sådana fall varför/varför inte? 

 Nämn några av de karaktärsdrag som Österbergh & Malmaeus tecknar för världens 

miljötillstånd år 2050 vid ''business as usual''. 

 Andreassons (2005) artikel kan vara lite svår att reda ut, men den är väl värd mödan! 

Vad menar Andreasson är problemet med ''reductive repetition'' i relation till 

utvecklingsstudier som har Afrika som fokus? 

 Andreasson föreslår i sin artikel att utvecklingsteori borde ge efter för ''post-

development thinking''. Varför då? Vad karaktäriserar ''post-development thinking'' (ta 

hjälp av Ziai (2017)) och varför menar Andreasson att det är bättre än 

utvecklingsteori? 

 Eikemo och Bambras (2008) artikel definierar olika begrepp som är viktiga för att 

förstå konceptet ''välfärd'', inte bara i relation till folkhälsa. Vilka begrepp tycker ni är 

viktiga för att förstå välfärdskonceptet och hur det förhåller sig till social hållbar 

utveckling? 

 Hur menar Eikemo och Bambras att fenomenet ''dekommodifiering'' hör ihop med 

människors levnadsstandard i välfärdsstater? 

 Ziai (2017) beskriver den kritik som riktats mot ''post-development theory'' samt hur 

forskare inom ämnet svarat på kritiken. Beskriv några delar av denna kritik samt hur 

forskare svarat på denna. 
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Diskussions frågor till utställningen 100% kamp på upplansmuséet:  

 Vad är utställningens budskap? 

 Hur beskrivs drivkrafterna bakom samhällsförändring? 

 Hur kopplar utställningen till hållbar utveckling? På vilka sätt relaterar kampen för 

människors rättigheter till hållbarhetsproblematiken? 

 Lärde du dig något nytt? Var det något som förvånade dig? 
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