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GLOBAL MILJÖHISTORIA HT-2019 

 

WORKSHOP: PERSONLIG 

MILJÖHISTORIA 
 

 

Plötsligt möter vandraren här den gamla 

jätteeken, lik en förstelnad älg med 

milsvid krona framför septemberhavets 

svartgröna fästning. 

 

Storm, Tomas Tranströmmer 

 

 

 

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 den värld som vi lever i nu. Med vilka värderingar och ideal ser vi idag på 

naturen omkring oss?  

 

 

Instruktioner 
Förbered dig genom att utforska en eller flera miljöhistoriska processer som du på något 

sätt har en personlig anknytning till. Det kan handla om hur din släkt, i tidigare 

generationer, har påverkat naturen runt omkring sig. Vilka naturresurser levde de av då – 

och vilka lever du av idag? Har de kanske flyttat från landet in till staden? Om du har 

möjlighet att tala med dina äldre släktingar, föräldrar och kanske mor- och farföräldrar gör 

gärna det. Det kan handla om den stad, stadsdel eller område du har bott i tidigare, bor i 

nu, eller har någon annan anknytning till. Hur länge har platsen varit bebyggd på det sätt 

som den är nu? Vad fanns där tidigare? Hur har man nyttjat och påverkat naturen där du 
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kommer ifrån eller där du bor nu? Försök gå tillbaka i tiden så långt du kan, men känn dig 

också fri att fördjupa dig i det som du finner mest intressant.  

 

Ta gärna anteckningar under researcharbetet. 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.  

 

Under workshopen kommer ni att presentera era personliga miljöhistorier för varandra i 

mindre grupper och därefter summera det ni har kommit fram till på en gemensam 

översiktskarta.  

 

 

Lycka till! 

Ewa och Nils 

 


