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Fantasin gör oss till människor © Margareta Lindberg

"Världens äldsta tuggummi", låg länge i ett glasskåp på ett museum i Malmö. Det bestod 

av björkbeck blandat med bivax. Det hade tuggats och spottats ut i Segeån nära järnvägen 

mellan Malmö och Lund. Den som tuggat var en människa i yngre tonåren, minst tretton 

- fjorton år gammal.  Han eller hon levde för över sju tusen år sedan, under den tid vi

kallar jägarstenåldern. Hur kan vi veta det? Jo, det har arkeologerna tagit reda på.

Arkeologi är "konsten att få stumma föremål att berätta en historia". Det är ett riktigt 

detektivarbete. Arkeologerna letar efter ledtrådar som förhistoriska människor lämnat. 

Det kan vara föremål som yxor, smycken och krukor, som de hittar vid sina utgrävningar. 

Det kan också vara gamla skelett, spår efter åkrar och hus… eller ett stelnat tuggummi. 

Utifrån fynden försöker arkeologerna pussla ihop en bild av hur människorna levde och 

hur deras omgivning såg ut en gång för länge, länge sedan. Det är ett knepigt jobb, för det 

fattas ofta pusselbitar. Det som var tillverkat av trä och skinn har t.ex. förmultnat.    

Ett sätt att försöka förstå mer om livet under jägarstenåldern är att studera de folkgrupper, 

som än idag lever i jägar- och samlarsamhällen. Ett intressant exempel är ”bushmän” som 

lever i södra Afrika. De jagar antiloper genom att springa ifatt dem. Den tekniken används 

också av andra jägarfolk. Navajoidianerna jagar hjort och aboriginerna i Australien jagar 

känguru på det sättet och forskarna tror att denna teknik användes av våra förfäder också, 

kanske redan för en och en halv miljon år sedan. Från den tiden har arkeologerna hittat 

fynd från en tidig förfader som gick på två ben och rimligen också kunde springa. 

Antilopen tillhör jordens snabbaste djur. Den kan komma upp i en hastighet av 100 

km/timme. Men bushmännen är uthålliga. När antilopen stannar för att vila hinner 

jägarna nästan ikapp. Antilopen springer undan... stannar upp… jägarna kommer 

närmare. Gång på gång händer samma sak. Timme efter timme pågår jakten. Antilopens 

päls gör att den inte kan göra sig av med kroppsvärmen. Bushmännen håller sig svala 

genom att de svettas hela tiden. Det har de förutsett, därför har de vatten med sig för att 

inte drabbas av vätskebrist. Till slut är antilopen utmattad och orkar inte springa undan 

längre. Jakten är över. 

Men det är inte bara männens fysiska uthållighet, som gör att de kan jaga på det här sättet. 

Jägarna blir trötta, men de kämpar vidare fast de gång på gång ser antilopen försvinna. De 
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drivs vidare av drömmar om belöning i framtiden. De kan se i fantasin hur de fäller 

antilopen. De kanske tänker på hur gott köttet kommer att smaka eller på hur de andra i 

stammen kommer att beundra dem när de kommer hem med bytet.  

Fantasi, och förmågan att planera för något som kommer att hända i framtiden skiljer 

människorna från alla andra arter på jorden. De flesta växt- och djurarter som dykt upp på 

jorden har dött ut igen, men människan har utvecklats och anpassat sig när klimat och 

andra livsförutsättningar ändrats. Vi kan föreställa oss olika händelser och se möjligheter 

och hitta lösningar på problem som ligger en bit in i framtiden. För oss har utveckling och 

uppfinningar gått hand i hand. 

Vi kallar oss homo sapiens - den vetande människan - för att skilja oss från alla arter av 

människosläktet som nu är utdöda. Den fullt utvecklade moderna människan kallar vi 

homosapiens, sapiens - människan som vet att hon vet. 

Det har funnits liv på jorden i 3,5 miljarder år. Hajar har funnits i över 400 miljoner år. 

Dinosaurier dominerade livet på jorden i 160 miljoner år. Homo sapiens har bara funnits 

i 200 tusen år och homosapiens, sapiens de senaste 40 tusen åren.  

För tiotusen år sedan började vi anpassa naturen till människan. Vi gick från jägar- och 

samlarsamhället till bondesamhället, där 95 % av alla människor levde på landet och 

arbetade i jordbruket. Man arbetade och lydde prästen och överheten. Man trodde att alla 

hade givits sin plats i samhället av Gud och att man skulle veta sin plats. Man höll sig till 

sitt stånd.  

Men för ungefär 200 år sedan började entreprenörer söka sig till städerna. De startade 

små snillefabriker och människor längtade efter ett friare liv än det inlåsta lantlivet och 

hoppades på en bättre framtid i staden. Alla i familjerna behövde arbeta för att få ihop till 

mat och hyra. Många slet förfärligt ont i de smutsiga bullriga fabrikerna, men 

medellivslängden och välståndet ökade.  

I England bröt man kol i gruvorna för att få bränsle när skogarna började ta slut. Det var 

ett svårt och farligt arbete och när man kom ner en bit fylldes gruvgångarna av vatten som 

hela tiden måste pumpas bort. En pump som drevs av ånga blev uppfinningen som satte 

fart på den "industriella revolutionen". Med ånga kunde många maskiner drivas och fabriker 

växte upp överallt. Den tekniska utvecklingen tog ett jättesteg framåt. Vi fick tåg och 

bilar, symaskiner, telefon, fabrikstillverkade kläder och mycket, mycket annat.  



Årskurs 3 – Berättelse 1 
På 1900- talet började man kunna omvandla vattenkraft till elektricitet och då tog den 

tekniska utvecklingen ännu ett stort steg framåt. Man fick ljus med ett knapptryck och 

energi från vatten, vind, olja och kärnkraft kunde omvandlas till el som smidigt leddes 

iväg till det ställe där den behövdes. 

Tvåtusentalet präglas mycket av flödet av information och kommunikation tack vare 

skolor, tidningar, radio, TV, datorer och internet. Vi vet en hel del… vi som tillhör arten 

homosapiens, sapiens - människan som vet. Men vet vi tillräckligt? Är alla våra 

uppfinningar bra för oss? Har vi full koll på vad vi håller på med? 

Vad händer med alla ingrepp vi gjort i miljön? Tänk om maskinerna vi uppfinner blir 

smartare än vi? Kan de kanske hjälpa oss att reda upp det som inte fungerar? Kanske blir 

människan utkonkurrerad av sina egna uppfinningar? Ingen vet. Vad tror du?  

En sak kan du få veta i alla fall. Tuggummit i Malmö är inte längre världens äldsta. 

Man har hittat nästan hundra tuggummin på Orust som tuggades för 9 000 år se’n. 

Den här gången var det också tonåringar som tuggade. Var det bara för att det var gott? 

Ingen vet. Varför tror du att de stod där och tuggade tuggummi en gång för länge, länge 

sedan?  

- Skriv eller rita en berättelse om vad du tror. 


