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Instruktioner till huvudexaminerande uppgift i Global Miljöhistoria 

 
Artikelskrivande: Vad skulle vi kunna lära av historien? 

 
Den största delen av examinationen på kursen kommer att vara ditt artikelskrivande. Utifrån de 
angivna ramarna väljer du själv i samråd med kursledningen vad du vill skriva om. Huvudfokus 
ligger på att relatera en miljöhistorisk process eller förklaringsmodell till en samtida utmaning 
inom hållbarhetsområdet. I uppgiften ingår också en kort muntlig presentation samt att du under 
kursavslutningen tränar på att ge feedback till dina kurskamrater och att du själv får feedback på 
din artikel från dina kurskamrater samt kursledningen. 
 

Uppgift: 
 

1. Välj ut en miljöhistorisk process eller förklaringsmodell rörande ett eller flera samhällens framväxt 
och nedgång. I din artikel ska du börja med att kortfattat och övergripande redogöra för denna 
process eller förklaringsmodell och beskriv varför du valt ut just denna. 
 

2. Relatera den miljöhistoriska process eller förklaringsmodell du valt att skriva om till ett nutida 
område inom hållbarhetsproblematiken. Vad skulle vi idag kunna lära av historien? Tror du att 
någon av våra samtida utmaningar lösas eller förändras av att vi ser tillbaka på historien och lär 
oss av den historiska process eller förklaringsmodell du valt att skriva om? Vad har påverkat ett 
historiskt samhälle positivt respektive negativt enligt det exempel du valt ut och hur detta skulle 
kunna relatera till en eller flera av vår tids utmaningar inom hållbarhetsproblematiken? Använd 
dig av kursens litteratur och föreläsningar när du undersöker frågeställningarna men glöm inte att 
själv resonera och argumentera väl för vad du själv tycker. Kom ihåg att i din text skilja på egna 
tankar och referenser till andra källor! 
 

 
Artikeln ska struktureras enligt följande: 
 

 Redogörelse för den miljöhistoriska process eller förklaringsmodell du valt ut  

 Redogörelse för hur denna process eller förklaringsmodell relaterar till ett eller flera utmaningar 
inom dagens hållbarhetsproblematik 

 Diskussion och slutsats: Vad kan vi lära oss av historien?  Argumentera väl för vad du tror vi kan 
lära oss av det historiska exempel du valt att skriva om. Vad skulle kunna gynna respektive 
missgynna vårt samhälle idag jämfört med ditt historiska exempel? Vilka lärdomar från historien 
kan vi ha nytta av idag? 

 Referenslista med källhänvisningar 

 

 
Formalia:  
Texten ska sammanställas som en artikel och ska innehålla 3000 - 4000 ord per person exklusive 
referenslistor samt eventuella försättsblad och innehållsförteckningar. Använd teckenstorlek 12 
och radavstånd 1,5. Skriv ditt namn och datum i sidhuvudet. Var snälla och skicka in alla kursens 
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uppgifter med ditt namn och uppgiftens namn som dokumentnamn, till exempel: 
Karinmodigutkast.doc 
 
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/bokens/artikelns tankegångar och slutsatser. 
 
Utöver dessa krav på formalia krävs totalt ett MINIMUM av en referens till var och en av 
följande källor (totalt 5 st.): 
 

 Radkau, Joachim, 2008: Nature and Power: A Global History of the Environment 

 Ponting, Clive, 2007: A New Green History of the World  

 Berg, Lasse, 2011: Skymningssång i Kalahari: hur människan bytte tillvaro  

 En valfri artikel ur kursens artikelkompendium 

 En av kursens föreläsningar 

 
Varje artikel ska illustreras genom ett konstprojekt som under några minuter presenteras under 
kursavslutningen. Du kan till exempel illustrera artikeln genom bild, installation, poesi, musik, 
video eller något helt annat – du väljer själv! Mer instruktioner inför konstillustrationen får ni 
muntligt under kursens gång. 
 

 
Viktiga datum:  
Det är viktigt att du börjar jobba med artikeln redan tidigt under kursen så att du hinner klart i 
tid. 

 
11/9 Diskussion om ämnesval. Ta med förslag på ämnesval och diskutera dessa tillsammans med 
kursledningen och dina kurskamrater. Vad vill du skriva om? 
 
2/10 Inlämning av utkast. Utkastet ska innehålla alla delar som den färdiga artikeln ska innehålla 
men självklart behöver inte texten vara färdig. Vi vill kunna se att du har kommit en bit på vägen 
och att du har en plan för hur din färdiga artikel kommer se ut. Det är viktigt att du håller dig till 
angivna deadlines. 
 
4/10 Feedback på utkastet från kursledningen  
 
23/10 Inlämning av artikel, slutdatum 
 
25/10 Kursavslutning och presentation av artikel. Under detta kurstillfälle kommer du få 
konstruktiv feedback på din artikel samt få ge feedback till dina kurskamrater. Instruktioner för 
hur detta utförs får ni under kursavslutningen.  


