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Till läraren

Om övningen Människospår
De spår människor har satt och sätter i världen är så stora att vi nu har gått in i en ny tidsera,  
antropocen – människans era – vilket innebär att människans spår nu präglar jorden mer än  
geologiska processer. I övningen Människospår får eleverna reflektera över mänskliga spår  ur 
olika perspektiv och analysera hållbarhetsutmaningar.

Övningen inleds med ett bildspel där eleverna utifrån sju olika bilder får fundera över mänskliga 
aktiviteter och betrakta dem ur olika perspektiv. Som exempel kan bilden på odlingslandskapet 
symbolisera hur den odlade jorden är en förutsättning för matförsörjning och hur människan gick 
från nomadlivet till att vara bofast. Det ledde i sin tur till att antalet människor ökade på jorden. 
Samtidigt kan bilden visa risker med monokulturer och hot mot utarmning av matjorden och den 
biologiska mångfalden. Bilden med tigern i en bur kan leda till flera etiska frågeställningar. Djur- 
försök är ett exempel där människan bestämmer över andra arter men har också varit en förut-
sättning för olika medicinska framgångar. I samtal kring bilderna kan många intressekonflikter 
synliggöras och eleverna får öva sig i  att se komplexiteten  i olika frågor, värdera och ta ställning.

Nästa del av övningen handlar om samhällsförändringar. Eleverna får med utgångspunkt i en  
artikel och ett filmklipp tillsammans fundera över hur samhällsförändring kan gå till och över 
olika verktyg för förändring.  

I arbetet med problemträdet får eleverna öva på att analysera ett problem utifrån orsaker och  
konsekvenser. Verktyget hjälper eleverna att se komplexiteten i olika frågor. Med stöd av  
analysen kan de spekulera kring lösningsförslag för att kunna angripa de komplexa problemen 
på olika sätt. I arbetet med problemträdet kommer eleverna antagligen att stöta på hur olika  
intressen kolliderar med varandra. Exempel på frågeställningar som kan komma upp: Kan vi  
konsumera oss ur krisen? Är det bra eller dåligt att 85 procent av Sveriges befolkning bor i 
tätorter? Varför har vi djur i bur? Har naturen egna rättigheter? 

I elevuppdraget uppmanas eleverna att upptäcka problem i den egna närmiljön som de kan 
fördjupa sig i. Att arbeta med “vilda” problem, utan givna svar, stärker autenticiteten. 

Klimatpsykologer betonar vikten av handling och att handlingar sker gemensamt. Oro 
inför miljöproblem som klimatfrågan hänger ofta ihop med värderingar kring rättvisa, 
jämlikhet och att värdera djur och naturens egenvärde högt. Oro kan vara ett uttryck för 
ökat intresse, en drivkraft för att tillägna sig mer kunskap och därmed leda till en vilja 
att agera. 

Elever behöver få hantera sin oro med öppna kritiska diskussioner, konkreta 
handlingar och genom att sätta ord på sina känslor och tankar kring hållbarhetsfrågor. 
Övningen Människospår är ett av verktygen  för att hjälpa eleverna att bygga upp sin 
handlingskompetens.
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