
Människans historia

Människans historia börjar i  Rift Valley i Östafrika.  Här uppträder Australopithecae för första gången – det 

släkte som skulle komma att ge upphov till Homo. 2,5 miljoner år före Kristus utkristalliserar sig Homo habilis, 

den händiga människan. 1,8 miljoner år före Kristus ger Homo habilis upphov till Homo erectus som växer i 

antal och snart besitter den gamla världens varma och tempererade zoner. 400 000 före Kristus börjar vi jaga 

däggdjur på ett mer strategiskt sätt än tidigare och ungefär samtidigt börjar vi använda elden. 40 000 före Kristus 

uppträder Homo sapiens och 3 500 före Kristus Homo sapiens sapiens. 

I filmerna om människans historia kan vi söka svaren på de evigt giltiga frågorna om varför vi är som vi är och 

vad som driver historien framåt. Varför lever vi inte fortfarande i träden i Afrika?

Filmhandledningen består av frågor som är övergripande och frågor som är specifika för de olika delarna i serien 

om människans historia. En del frågor återkommer under olika rubriker, eftersom det finns både specifika och 

övergripande svar.

A Kunskapsinventering:

Vår historia är fascinerande och det kan vara lämpligt att före filmvisningen ta till vara på den nyfikenhet som 

finns: Hur kom vi hit? Varför är människan intelligentare än djuren? Hur mycket vet vi om vårt ursprung? Vad 

vet vi? Vad vill vi veta mer om?

B Ord att känna till före filmerna:

asätare, auktoritet, barriär, brokig, ebb, emigration, evolution, flora och fauna, förstämning, garvning, glaciär, 

gunstling,  hominid,  intuition,  kontinentaldrift,  kopulera,  kreativitet,  migration,  molande,  nativitet,  nomad, 

opportunist,  Orienten,  primat,  raffinerad,  reduceras,  robust,  sed,  solidarisk,  smäcker,  territorium,  tragedi, 

villebråd

C Övergripande frågor:

1. Vilka spår har våra förfäder lämnat efter sig – Australopithecae, Homo habilis, Homo ergaster, Homo 

erectus, neandertalare och så vidare?

2. Hur börjar vår historia? När? Var? Varför just här?

3. Hur lång tid har det tagit för oss att bli människor?

4. Vad är en människa? (Exempelvis till skillnad från en apa)

5. Varför utvecklas vi från apa till människa?

6. Varför är vi som vi är: upprättgående och händiga med högt utvecklad intelligens?

7. Diskutera hur synen på döden och sexualiteten utvecklades under vår allra tidigaste historia. Var är 

denna utveckling tecken på?

8. Vad har klimatförändringarna betytt för vår utveckling? På vilket sätt har de varit vändpunkter i vår 

historia?

9. Hur sprids kunskap och vilka är förutsättningen för fortsatt utveckling?



10. När blir vi människor? Argumentera för din ståndpunkt.

11. Vad har varit viktigast för människans utveckling? Argumentera för din ståndpunkt.

12. Vilka förutsättningar måste finnas för att utveckling skall kunna äga rum?

13. Varför ser människor i olika delar av världen olika ut?

14. Vi är besläktade med alla andra hominider, men ändå inte. Förklara.

15. Vad har vi ärvt av våra förfäder?

D Frågor till den första filmen:

1. Hur börjar vår historia? När? Var? Varför just här?

2. Savannens apor riskerar att utrotas. Varför? Vad händer?

3. Vilka livsvillkor mötte den första människan?

4. Hur ser den första människan ut?

5. Vilka hot möter Orrorin?

6. Varför utvecklas vi från apa till människa?

7. Vem var Lucy? På vilket sätt hör hon hemma i människans historia?

8. Varför är människan en social varelse?

9. Varför är vi köttätare?

10. Varför var det så viktigt för Lucy att anpassa sig till stammen?

11. Vad är det för stora bestar med stora tänder som lever under vattnet?

12. Vad kännetecknar Homo habilis? Vad skiljer denna art från tidigare arter?

13. Vad betyder Homo habilis förmåga att uppfinna redskap för artens utveckling?

14. ”Detta nya sätt att använda hjärnan på, utgör början på människans inverkan på världen.” Förklara!

15. Hur sprids kunskap och vad är förutsättningen för fortsatt utveckling?

E Frågor till den andra filmen:

1. Vad kännetecknar den första verkliga människan?

2. Vad har vapnen betytt för människans utveckling?

3. Vilka förutsättningar måste finnas, för att vi skulle kunna försvara oss mot yttre faror?

4. Hur försvarade vi oss innan det fanns vapen?

5. Vilka nya uppfinningar gav behovet av försvar upphov till?

6. Vad skiljde livet på marken från livet i träden?

7. Ett samhälle håller på att bildas. Hur? Varför? Vad kännetecknar ett samhälle?

8. Vad betyder minnet och kunskapen för människans utveckling?

9. Var ligger människans vagga?

10. Varför börjar vi förflytta oss?

11. Vad kännetecknar ergasterna? Vad skiljer dem från tidigare hominider?

12. Vad betyder resan och hjärnan för vår utveckling?

13. När uppträder den sörjande människan? Vad är hon symptom på?

14. När uppträder Homo erectus? Vad kännetecknar henne?

15. Hur märker vi att hjärnan har utvecklats hos Homo erectus?



16. Vilka konsekvenser får det faktum att vi börjar jaga? Vad betyder köttet för oss?

17. Människan är en social varelse. Hur märks det på Homo erectus?

18. Varför blir vi alltmer specialiserade?

19. ”Välkommen till moderna tider” Förklara!

16. Varför ser människor i olika delar av världen olika ut?

20. En ny revolution förändrar villkoren. Vilken? Hur förändras villkoren?

21. Hur skulle ett liv utan eld/energi innebära?

22. När kom elden in i vår utveckling?

23. Vilka var Neandertalarna? Hur kom det sig att de utvecklades i Europa? Vad innebar klimatet i norr för 

deras utveckling?

24. Människan blir djurvärldens farligaste varelse. Förklara!

25. I och med neandertalarna fjärmar vi oss ytterligare från djurvärlden. Hur?

F Frågor till den tredje filmen:

1. Hur livnärde sig människorna 50 000 år före vår tid?

2. Vad vet vi om Homo sapiens?

3. Vad betyder Homo sapiens?

4. Vad hände med neandertalarna?

5. Vilka likheter och skillnader finns de mellan Homo sapiens och neandertalarna?

6. Hur kom Homo sapiens till?

7. Vad lämnar neandertalarna efter sig?

8. Neandertalarna dog en ”biologisk död”. Vad menas?

9. Varför överlever Homo sapiens?

10. Vad har vi ärvt av våra förfäder?

11. Vad blir vi i morgon?

G Att arbeta vidare med:

1. Gör en tidslinje som visar vår 10 miljoner år långa resa: Australopithecae, Homo habilis, Homo erectus, 

Neandertalare, Homo sapiens och Homo sapiens sapiens, dinosaurier, istiderna, Lucy etc. Hur stor del 

av tidslinjen utgörs av den tid vi lever i? Hur länge har vi kunnat skriva och läsa?

2. Ta reda på alternativa svar på frågorna om människans ursprung och diskutera dem.

3. Hur vet vi allt som vi vet om de första människorna? Ta reda på mer om arkeologernas sätt att arbeta.

4. Skapa en berättelse om människans historia. / Berätta var sin del om människans historia

5. Arbeta  gruppvis  med  var  sin  del  av  människans  historia.  Hitta  nödvändiga  ordförklaringar  och 

presentera filmen för övriga grupper innan ni ser den. Hur kan hela klassen arbeta vidare med er del?

6. Vad vet vi? Vad vill vi veta mer om?



H Diskussionsfrågor:

1. Hur vet vi allt det som vi vet? Det är mycket som vi inte vet. Hur kan det komma sig?

2. Hur kan det komma sig att det fanns krokodiler redan för flera miljoner år sedan? Varför har de inte dött 

ut? Finns det fler djur som lever i dag, som är urtida? Varför har de klarat sig?

3. När blir vi människor? Argumentera för din ståndpunkt.

4. Vad har varit viktigast för människans utveckling? Argumentera för din ståndpunkt.

5. Vad betyder minnet och kunskapen för människans utveckling?

6. Hur skulle ett liv utan eld/energi innebära?

7. Vilka villkor för att överleva har vi gemensamt med de våra förfäder? Vad behövde de för att överleva? 

Vad behöver vi?

8. Varför kallar vi människan för ”hon”?

9. Vad är människan beroende av för att överleva?

10. Hur sprids kunskap och vad är förutsättningen för fortsatt utveckling?

11. Vad blir vi i morgon?
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