




Låt din berättelse bli en 
värdefull del av våra samlingar!

Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala (DFU) ingår i den statliga 
myndigheten Institutet för språk och folkminnen. Arkivet har till 
uppgift att förvalta vårt kulturarv, bland annat genom att samla, 
bearbeta och förmedla kunskap om folkminnen. Att skicka ut frå-
gelistor är ett sätt som vi använder för att dokumentera vår tids 
vardagskultur. Genom att ställa frågor om utvalda teman hoppas 
vi kunna inspirera både män och kvinnor med olika bakgrund att 
dela med sig av sina erfarenheter, tankar och minnen!

Frågelistan Naturen för mig är ett samarbete mellan Institutet 
för språk och folkminnen, Folklivsarkivet i Lund och Nordiska 
museet. Alla svar kommer att bli en del av våra samlingar och 
därmed bevaras till framtida generationers forskare och allmän-
het.

Frågelistan är avsedd att användas som ett hjälpmedel, en inspi-
rationskälla till skrivandet. Det är en fördel att läsa igenom alla 
frågorna innan man svarar då de ibland tar upp samma eller lik-
nande saker. Då vi gärna ser att du svarar personligt har du gi-
vetvis möjlighet att vara anonym. Uppge i så fall bara om du är 
kvinna eller man, yrke/sysselsättning, ditt födelseår samt din fö-
delse- och bostadsort. 



Naturen för mig
Natur är ett stort och brett ämne. Det kan omfatta en mängd in-
fallsvinklar och diskuteras ur otaliga perspektiv. Delar av naturen 
kan finnas nära dig i ditt vardagsliv och vara så självklar att du 
kanske inte ens tänker på den som natur. Naturen kan också fin-
nas på avstånd och se mycket olika ut beroende på var du bor. 
Här vill vi framförallt att du ska berätta om vad som är natur för 
dig. Vi har valt att fokusera tre teman: plats, görande och känne-
dom. Utgå från dig själv och ditt eget förhållande till natur när du 
skriver ditt svar. Berätta om dina tankar och upplevelser av natur, 
gärna under olika skeden av ditt liv. Beskriv såväl negativa som 
positiva erfarenheter. Om du vill kan du låta dig inspireras av or-
den på omslaget. Frågelistan avslutas med rubriken ”Min natur-
berättelse”. Här väljer du själv vad du vill berätta och beskriva.  

Plats
Vad är natur för dig? Beskriv och berätta om detta utifrån en eller 
flera platser. Det kan vara platser som du vistas på och/eller har 
en relation till idag. Det kan också vara platser som varit betydel-
sefulla för dig under andra delar av ditt liv. Var finns platsen/plat-
serna? Hur ser det ut där? Vad känner du när du är där eller när 
du tänker på dem? Vad kallar du dessa platser? Har du natur i din 
närhet, till exempel vid din bostad eller din arbetsplats? Vilken 
slags natur är det? Vad tycker du om den? Brukar du vistas där? 



Görande
Berätta gärna utifrån olika sorters natur som du har erfarenhet 
av och om olika tillfällen: arbete, fritid, vardagliga promenader, 
utflykter, semestrar etc. Vad gör du? När? Är du ensam eller i säll-
skap? Vad har du med dig och hur klär du dig? Kanske finns det 
speciella föremål, mat och drycker som du tänker på? Vilken be-
tydelse har årstidernas växlingar? Använder du naturen för eget 
skapande? Kanske målar eller tecknar du med inspiration från 
naturen, fotograferar eller använder stenar, trämaterial och annat 
för hantverk, utsmyckning och konstnärligt skapande. Berätta!

Kännedom
Hur och var har du lärt dig det du kan om naturen? Är det till 
exempel genom egna erfarenheter, föräldrar, skola, föreningar, 
fritidsintressen, arbetsliv, böcker, radio, tv eller något annat? An-
vänder du din kunskap? Hur? Ge gärna exempel! Finns det kun-
skap om naturen som du vill förmedla till barn och barnbarn? 
Vad och varför? Hur gör du det? Finns det något du skulle vilja 
lära dig mer om? Känner du dig trygg eller otrygg i naturen? Var 
och varför?  

Min naturberättelse
Berätta om en särskild upplevelse, ett minne eller en fråga som 
känns angelägen! Det kan vara vad som helst: naturupplevelser 
du haft, idéer för din trädgård, tankar om miljöförstöring, natur-
skildringar i litteratur, synpunkter på förhållandet mellan hälsa 
och natur, sånger och musik, en fiskehistoria. Du kan till exempel 
utgå från ett föremål eller en bild. Berätta också gärna om något 
av dina första naturminnen!  



Fotografier, vykort och teckningar?
Om du har fotografier, vykort, teckningar eller liknande som il-
lustrerar din berättelse får du gärna skicka med dessa. Vi tar gär-
na emot original, men om du inte vill skänka oss dina bilder kan 
vi låna dem för att scanna av dem och sända tillbaks dem igen. 
Uppge också fotografens namn om möjligt. Meddela oss om ar-
kivet och våra besökare får använda dina illustrationer i böcker, 
artiklar och på Internet.

Tack för din medverkan!
Vi är mycket tacksamma för att alla svar på frågelistan, långa som 
korta. Skicka ditt svar till: 

Frisvar
Institutet för språk och folkminnen
20632717
758 06 UPPSALA

Du kan även e-posta ditt svar till: dfu.folkminnen@sofi.se
Tel. 018-65 24 35
Läs mer om arkivet på www.sofi.se






