Trialog mellem Jægermennesket (50 ka), Nutidsmennesket og Fremtidsmennesket (om 100 ka)
Dialogopgave/rollespil for tre hold elever: Det ene hold er sig selv, det andet hold er menneske for 50
tusinde år siden, hvor man er i gang med at udrydde store dyr gennem jagt og det tredje hold er et
menneske om 100 tusinde år, som ser tilbage på vores nutid og kommenterer vores håndtering af
klimakrisen og indgreb i biodiversiteten osv.
Trin 1: Elever udvælges/grupperer sig. Tre, 6 eller 9 elever kan arbejde sammen om denne opgave. Ved 6 til
9 elever deles der i tre hold, som spiller hver af de tre roller: Jægerholdet, Nutidsholdet og Fremtidsholdet.
Trin 2 (lektie): Alle sætter sig ind i de fire tidsnedslag: 100 ka, 50 ka, Nuets Port og om 100 ka.
Trin 3 (lektie/gruppearbejder på klassen): Hver hold forbereder deres indlæg. De skal både prøve at gætte,
hvilken kritik, de vil møde, og forberede svar på det. Desuden skal de selv forberede eventuel kritik mod de
andre grupper.
Trin 4: Rollespillet gennemføres på klassen med følgende talerækkefølge:
1. Nutidsholdet kommenterer på jægerkulturen. (2-3 min)
2. Fremtidsmennesket kommenterer på nutidsmennesket (2-3 min)
3. Jægermennesket svarer (2-3 min)
4. Nutidsmennesket svarer (2-3 min)
5. Resten af klassen kommenterer på forløbet og går i debat med de tre hold. (10-30 min)
100ka = 1 m fra Nu: Mennesker som os
Lyt til >>> 100ka: Mennesker som os (mp3)
Mennesker med samme kranieform som nulevende mennesker opstår i Afrika nogle
tusinde år før dette tidspunkt, men det er her omkring 100.000 år før nu, at de første
kulturelle spor af smykker og små skulpturer dukker op. Sprog vokser formodentlig
fra at være enkel men nyttig kommunikation til at være skabende og dominerende i
alle sociale relationer. Individets beherskelse af sprog, symboler og forestillingsevne
bliver en afgørende overlevelsesbetingelse.
Mennesket er ikke længere kun sig selv, men er ofte også noget andet, f.eks. religiøse
figurer. Alliancer og intriger blomstrer.
En Neandertaler kunne måske begå sig i almindelige arbejdssituationer som jæger,
samler eller snedker, men ville sandsynligvis falde fuldstændig igennem i det reality
show, som dagliglivet i stammen hos nutidsmennesket udviklede sig til.
http://en.wikipedia.org/wiki/Human_evolution
http://en.wikipedia.org/wiki/Human_evolution_(origins_of_society_and_culture)
http://en.wikipedia.org/wiki/Early_human_migrations
http://en.wikipedia.org/wiki/Human_evolutionary_genetics
http://en.wikipedia.org/wiki/Toba_catastrophe_theory
50 ka = 50 cm fra Nu: Store dyr uddør
Lyt til >>> 50 tusind år: Store dyr uddør(mp3)
I perioden efter ca. 80.000 år siden uddør en meget stor del af alle dyr
større end 40 kg uden for Afrika. Årsagen debatteres, men det er slående, at
disse dyr har overlevet kvartærtidens voldsomme klimasvingninger, men så
uddør ret pludseligt kort efter, at nutidsmennesket er ankommet til deres
område. Naturmennesker passer måske ikke altid på naturen, selvom deres
selvforståelse er, at de tilbeder og lever i pagt med naturen.
http://en.wikipedia.org/wiki/Control_of_fire_by_early_humans
http://en.wikipedia.org/wiki/Human_evolution
http://en.wikipedia.org/wiki/Human_evolution_(origins_of_society_and_culture)

Nuets port
Lyt til >>> Nuets Port (mp3)

Ved nutidspunktet kan du lægge "Tiden på et Dankort" ned på jorden. Dit
livs 1mm linje definerer nuets port til fremtiden.
Med det sidste skridt skræver du over den tid, hvor mennesker som os
rejste ud fra Afrika og fyldte kloden med utallige sprog, religioner og
teknologier. Det er gennem den sidste millimeter frem til nutidspunktet,
at mennesket har sat sig de dybeste spor i alle naturens balancer, og hvor
kvinder har haft stemmeret (de fleste steder).
http://en.wikipedia.org/wiki/Our_Common_Future
http://en.wikipedia.org/wiki/Limits_to_growth

http://en.wikipedia.org/wiki/An_Essay_on_the_Principle_of_Population
http://en.wikipedia.org/wiki/The_singularity
Om 100ka = 1 m efter Nu: Mennesker som os?
Lyt til >>> Om 100.000 år: Mennesker som os? (mp3)
Efter utallige skridt gennem fortiden tog du så let det sidste skridt frem til
nutidspunktet.
Lige så let har du nu taget skridtet til 100.000 år inde i fremtiden.
Se dig tilbage mod nutidspunktet og overvej nutidens valg og Verdens
gang mellem dig og nutiden.
Hvad ville du sige til menneskene, der lever nu?
Se også fremad mod de muligheder, som Jorden kan give os, hvis vi bider
os fast.

