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Lärandemål 

•  Redskap för att kritiskt granska 
historieskrivningen och historiska skeendens 
relevans för att förstå samtiden.  

 
•  Grundläggande kunskap om perspektiv på 

”Den gröna revolutionen” 



 
-  Kronologiskt 
-  En sammanhängande historia 
-  Beskrivande, ej analytiskt 

Lawrence Stone 1979 

	  
Det historiska 
narrativet 
kännetecknas 
ofta av att 
vara: 



”Vinnaren skriver historien” 
 



	  
 

Skapelsenarrativet 
	  
	  	  

En grupp kommer till en ”underutvecklad” region: 
 
- de använder teknologi för att förändra regionen 
- bosättningen blomstrar, fler nybyggare kommer 
- värdet på marken ökar, några nybyggare blir rika 
- det ursprungliga landskapet ersätts av andra 
skapelser där människan är medskapare 
- industrin och byn/staden växer och frodas 
- några lämnar platsen för att starta samma process 
någon annanstans 
	  



Här	  fanns	  bara	  vildgräs	  
fanns	  bara	  bete	  

åt	  hjort	  och	  rådjur	  och	  älg	  
Nu	  växer	  här	  vete,	  
och	  korn	  och	  pota<s	  
all	  tänkbar	  gröda	  

Den	  vildmark	  som	  jag	  har	  plöjt	  
den	  ger	  oss	  föda	  

nog	  har	  jag	  gjort	  rä@	  för	  landet	  som	  jag	  röjt	  
	  

En	  enahanda	  låt,	  en	  enda	  ton	  
en	  ödslig	  klang	  av	  spe@	  mot	  sten	  på	  Korpamoen	  

den	  ekar	  i	  mig	  än	  om	  tröstlöshet	  
Om	  sånt	  som	  varje	  faDgbonde	  vet	  

Stenen	  låg	  där	  som	  e@	  hån....	  
	  

Och	  när	  jag	  slet	  för	  några	  magra	  strån	  
Då	  låg	  all	  jorden	  här	  i	  väntan	  på	  

sin	  brukare,	  <ll	  ingens	  ny@a	  låg	  den	  så	  
-‐	  all	  orörd,	  fruktbar	  mark	  -‐	  sen	  skapelsen	  

<lls	  så	  en	  dag	  där	  kom	  en	  man	  som	  var	  beredd	  a@	  bruka	  den	  
	  
	  





	  
Motnarrativet  

  
Utomstående kommer till ett existerande samhälle 
•  de beslagtar land genom kraft/våld (power/force) eller 

juridiska trick 
-  nykomlingarna innehar kraftfull teknologi 
- de förändrar landskapet och underminerar det existerande 
samhället 
- det nya och gamla samhället kommer i konflikt med varandra 
- fler utomstående kommer till boplatsen och slutför förändringen 

av landskapet 
- det ursprungliga samhället minskar, försvinner eller flyttar 
 



Vanliga	  motnarra,v	  
	  

-‐urbefolknings	  räDgheter	  
-‐	  exploaterade	  arbetare	  
-‐	  förstörelse	  av	  mark/boplatser	  
-‐	  luJ-‐	  och	  va@enföroreningar	  
-‐	  hälsofrågor	  
-‐utarmning	  av	  områden	  
-‐	  normkri<ska	  perspek<v	  (Genus,	  HBTQ)	  



”Den	  Gröna	  revolu,onen”	  



Frågeställningar	  
	  

1.	  Hur	  gestaltas	  Norman	  Borlaug?	  
2.	  Hur	  presenteras	  narra<vet	  om	  den	  gröna	  
revolu<onen:	  

a)	  orsaker	  och	  drivkraJer	  <ll	  a@	  den	  hände?	  
b)	  händelseförlopp?	  

3.	  Filma<seringen:	  hur	  är	  berä@elsen	  upplagd?	  
4.	  Vilka	  tänkbara	  motnarra<v	  kan	  du	  ana?	  



Frågeställningar	  
	  

1.	  Hur	  är	  narra<vet	  om	  den	  gröna	  revolu<onen	  
här?	  

2.	  Hur	  gestaltas	  maktrela<oner	  i	  den	  globala	  
ekonomin?	  
	  



E9	  motnarra,v	  
	  

Vandana	  Shiva	  fysiker,	  ak<vist	  och	  förfa@are	  

h@p://vimeo.com/7429355	  



	  
•  Jämför	  narra<ven	  

•  Hur	  resonerar	  du	  kring	  användandet	  av	  historiska	  exempel	  
för	  a@	  förklara	  nu<den?	  

Möjligheter	  och	  risker?	  
	  
•  Hur	  ser	  Pon<ngs	  narrai<v	  ut?	  Vad	  finns	  det	  för	  tänkbara	  

motnarra<v?	  
	  
•  Hur	  ser	  di@	  narra<v	  ut?	  Vilka	  tänkbara	  motnarra<v	  finns?	  



”Another green revolution is 

stirring in the world’s paddy fields 

” 
- The Economist 2014 
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”Argentine ‘soybean king’ forecasts a new but “green industrial revolution”  
-South Atlantic news agengy 2012 	  
	   En ny grön revolution? 

Hur skulle den se ut? 


