Ledtrådar till samtidens utmaningar:
tredelad examinerande uppgift
Kursen global miljöhistoria har två viktiga teman: Förmågan att se hur historiska
processer hänger ihop, att identifiera samband och konsekvenser samt förmågan att se
kritiskt på historia, dess perspektiv, syfte och mottagare.
Syftet med denna examination är att knyta samman kursens huvudteman med kursmålen.
Det görs framför allt genom arbetet med att föra samman utmaningar som samhället står
inför idag med kunskap om historiska samband, kritiska perspektiv på historieskrivning
samt kännedom om stora förändringsprocesser.
Kursmål:
•
•

•

redogöra för och diskutera historiska samhällens 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 samtida frågor inom
hållbarhetsområdet;
utifrån ett miljöhistoriskt perspektiv redogöra för och diskutera de mest framträdande av
1700 - 1900-talets utmaningar, diskurser och idéer inom hållbarhetsområdet.
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Del 1. Hemtenta
Lämnas in 09:00, måndag 27:e oktober
För den här uppgiften ska du identifiera utmaningar som människan står inför idag. Du
får gärna välja utmaningar som främst är viktiga i ett lokalt sammanhang och/eller inte är
specifika för en västerländsk kontext. Till dessa utmaningar knyter du miljöhistoriska
resonemang, termer, tidigare händelser som på något sätt kan ge vägledning i de val som
behöver göras. Med andra ord ska du försöka hitta miljöhistoriska nycklar till framtidens
vägval.
Exempel på utmaningar kan vara: Behovet av att ordna mat till en ständigt
växande population, Frågor om vad det innebär att vara människa – vad som är
väsentligt och vad vi kan avstå från, konsekvenser av samhälleliga och kulturella
kollapser etc.
Exempel på miljöhistoriska händelser eller resonemang kan vara: Den
sumeriska civilisationens undergång, potatissvälten på Irland, det systematiska
förflyttandet av bioenergi mellan olika platser och kontinenter, urbefolkningar
och olika sätt att relatera till mänsklig identitet och natur genom tiderna etc.
Ditt resonemang ska bygga på material från fem olika källor (kan vara fler!), från kursens
litteratur och föreläsningar. Tänk på att även se dina medstudenters tankar och
resonemang som en viktig resurs. Det är möjligt att välja såväl fem källor som relaterar
till varandra, som fem källor som alla svarar mot olika utmaningar. Hemtentan skrivs
med 1250-2000 ord. Riktlinjer för formalia står i slutet av denna uppgift.
Del 2. Kommunicera miljöhistoriska
08:15 – 15:00, torsdag 23:e oktober
Under kursens avslutande moment ska du presentera en kommunikationsstrategi: Hur
ska du bära dig åt för att kompisar, familj, samhället, världen ska nås av dina insikter från
Del 1?
Till presentationen ska du välja en del ur de resonemang du har skrivit om i hemtentan,
den del som du tycker är viktigast. Presentationen ska vara mellan fem och tio minuter
lång och innehålla en sammanfattning av dina resonemang, samt en redogörelse för dina
strategier. Som stöd inför ditt arbete med kommunikationsstrategier har vi en workshop
om hur miljöhistoria skildras inom media den 9:e oktober. Under workshoppen kommer
ni i grupper arbeta med att hitta exempel på hur miljöhistoria används inom media samt
tillsammans med Axel Lindgren från reklambyrån Honesty kritiskt analysera syfte,
avsändare och mottagare.
Den här uppgiften kan ni både presentera i grupp och självständigt. Grupperna bör vara
på max 3 personer. Tänk på att försöka använda de strategier ni utvecklar även i
presentationen inför kursen!
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Del 3. Reflektion över andras presentationer
08:15 – 15:00, torsdag 23:e oktober
Under det avslutande momentet ska du dessutom lyssna särskilt aktivt på minst tre andra
presentationer. Du ska sedan försöka sammanfatta de viktigaste poängerna i dessa i ett
mycket kort textstycke. Vi hoppas kunna ordna så att vi kan samla alla kommentarer
under #frånhistoriatillframtid på twitter, men det är möjligt att det blir någon annan
form av digital anslagstavla. Du ska alltså skriva minst tre kommentarer på max 200
tecken styck (140 om det blir på twitter).

Formalia hemtenta
Inkludera följande i din hemtenta:
•
•
•
•

Inledning
Redogörelse
Diskussion och slutsats:
Referenslista med källhänvisningar

Använd teckenstorlek 12 och radavstånd 1,5. Skriv ditt namn och datum i sidhuvudet.
Lämna in hemtentan med ditt namn och uppgiftens namn som dokumentnamn, till
exempel: SofiaEkbom_tenta_gmh.doc på studentportalen.
Referenser och citat ska tydligt finnas med enligt den akademiska tradition du
använt dig av tidigare. (Se ett kapitel om akademiskt skrivande i början av kursens
artikelkompendium). Det är viktigt att du skiljer mellan vad som är dina egna
erfarenheter, tankar och åsikter, och vad som är författarens/filmens/artikelns
tankegångar och slutsatser.

Lycka till!
Sofia & Alexis
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