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Hur skulle du planera ett kurstillfälle i Global miljöhistoria? Det här är en uppgift för
er som läser kursen global miljöhistoria som fristående kurs. Ni läser en halv poäng
mer än de studenter som läser kursen genom HUA. Uppgiften går ut på att du
ska förbereda ett utkast till workshopen den 17 oktober där ett saknat perspektiv
presenteras för dina kamrater och oss amanuenser.
Tillfället bygger på att du väljer ut ett område som du upplever saknas i kursens
litteratur, teman eller föreläsningar. Är det något av de teman som tagits upp
under kursens gång som borde fördjupas mer? Eller är den en föreläsare ni tycker
borde ha utvecklat sitt resonemang ytterligare?
Förbered ditt utkast genom följande frågor:







Innehåll: Vilket innehåll skulle ditt tillfälle utgå ifrån? (t.ex. matproduktion,
naturkatastrofer, elefantens historia (historisk ekologi), byggnadsmaterial
genom historien, natur och kön). Här presenterar du ditt saknade
perspektiv.
Metod: På vilket sätt skulle innehållet behandlas? (t.ex. workshop,
seminarium, föreläsning, studiegrupper kring litteratur, exkursion)
Källa: Var ska innehållet komma ifrån? (t.ex. från artiklar, från en person
med en specifik position i samhället eller en specifik levnadshistoria, från er
själva, skönlitteratur, inspelade föreläsningar, gästföreläsare, filmer,
brädspel). Välj minst en valfri vetenskaplig källa till ditt tillfälle. Den
behöver inte vara kopplad till kursens litteratur.
Kursmål: Vilka kursmål anser du tillfället skulle gå igenom? (Detta
diskuterar vi efter presentationen).

Presentera ditt utkast, dvs. ditt saknade perspektiv, för oss och de andra
fristående studenterna. Du har max 10 minuter till förfogande. Därefter diskuterar
vi i grupp varandras utkast, och dess relation till kursmålen.
För oss amanuenser är detta ett bra tillfälle för utvärdering och det kan hända
att några av era saknade perspektiv tas med inför nästa års kurs i miljöhistoria!
Lycka till!
Emil & Henrik
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