GLOBAL MILJÖHISTORIA HT-2017

WORKSHOP: PERSONLIG
MILJÖHISTORIA
Plötsligt möter vandraren här den gamla
jätteeken, lik en förstelnad älg med
milsvid krona framför septemberhavets
svartgröna fästning.
Storm, Tomas Tranströmmer

Seminariet är kopplat till första och andra kursmålet då studenten skall:
”Redogöra för olika samhällen och kulturers relation till och nyttjande av naturen.”
”Redogöra för centrala miljöhistoriska processer och förklaringsmodeller rörande olika samhällens
framväxt och nedgång, samt relatera dessa till relevanta samtidsfrågor inom hållbarhetsområdet.”

Miljöhistoria handlar om hur människor och samhälle påverkar och har påverkats av
världen som omger dem. Miljön vi lever i och vårt sätt att bruka den är en produkt av
historien. Världen som våra äldre släktingar växte upp i var på många sätt mycket
annorlunda än den värld som vi lever i nu. Med vilka värderingar och ideal ser vi idag
på naturen omkring oss?
På vilket sätt skiljer din relation med naturen sig från dina föräldrars och från
generationer som gick före dem? Hade män och kvinnor olika relationer med sin
omgivning? Hur ser det ut idag? Har ni kanske flyttat från landet in till staden? Ser man
på naturen annorlunda om man arbetar som sjukgymnast, ekonom eller sekreterare
jämfört med bonde, fiskare eller skogshuggare? Hur har din släkt påverkat naturen
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omkring er? Vilka naturresurser levde de av då – och vilka lever du av idag? Om du har
möjlighet att tala med dina äldre släktingar, föräldrar och kanske mor- och farföräldrar
gör gärna det. Försök gå tillbaka i tiden så långt du kan, men känn dig också fri att
fördjupa dig i det som mest intresserar dig. Hur har man nyttjat och påverkat naturen
där du kommer ifrån? Identifiera och beskriv de omgivningar som din släkt har levt i och
som du själv har levt eller lever i.
Var har din släkt levt? Vilka naturresurser har försörjt er? Hur har ni påverkats av era
omgivningar och hur har ni påverkat dem? Försök få till en kronologi i berättelsen –
inte exakta årtal, men ungefär när det rör sig om (första halvan av 1800-talet, till
exempel).

Instruktioner
Detta är en fri skrivningsuppgift. Du får gärna skriva i mer skönlitterär form. Du är fri att
välja att fokusera på vad just du tycker är viktigt och intressant och vad du vill berätta
om. Kravet är dock att du ska reflektera kring kursmålen som gäller för denna workshop.
I texten ska du redogöra hur samhällets relation till naturen har sett ut och förändrats.
Vilka processer och förklaringar kan du hitta till dessa förändringar? Texten ska omfatta
ungefär 2 sidor (teckenstorlek 12, typsnitt Times New Roman och 1,5 radavstånd).
Lämna in din text via Studentportalen under fliken ”Min personliga miljöhistoria”
senast måndag 18 september kl. 17:00. Skriv ditt namn som dokumentnamn, till
exempel: alexisexempelson.doc. Till presentationen tisdag 19 september kl 9–12 ska du
också ta med en utskriven version av din text så att du kan presentera din personliga
miljöhistoria för dina kurskamrater. Du kan även ta med en bild, tidningsurklipp,
föremål eller liknande som illustrerar din berättelse. Materialet kan komma från allt
mellan världspress, lokala tidningar, kvällslöp, gammelmormor, en målning, det egna
fotoalbumet, skogen, källaren eller en vän.
Lycka till!
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