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Homo Sapiens Sapiens (~300 000 -)

• Människan är den enda art som
• anpassat sig till alla klimatzoner på jorden

• kan erfara framtiden (långt fram i tiden)

• Använda symboliska representationer för att kommunicera med andra

• Samarbeta för att lösa komplexa problem

• Hur gick det här till?

• Enligt Chronostratigraphy började allt i början av Fanerozoikum

https://sv.wikipedia.org/wiki/Fanerozoikum




Fanerozoikum(541 m – till nutid)

• Det synliga livets eon (Brittania); allt som har metabolism: flercelligt 
liv, insikter, fisk och växtlighet på land får betydande utbredning.

• Startade med den Kambriska explosionen (541-485 m.).

• ”Nyckeln till den stora Phanerozoiska expansionen verkar ligga i 
utvecklingen av växter som klarar fotosyntes och därmed släppa fritt 
syre i atmosfären”. (Tillgången på CO2 är av betydelse således).

• Jordens aktuella konfiguration skapades; kontinentalplattornas 
placering, uppkomsten av bergskedjor och bildandet av glaciärer.

• Detta har skett de senaste 12 % av Jordens existens!



Länk

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Phanerozoic_Carbon_Dioxide.png


Länk.

https://www.google.com/search?q=Ruddiman+et+al+2001&rlz=1C1GCEA_enFI835FI835&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiu1vqak7zuAhVYAxAIHbhpB3kQ_AUoAXoECAcQAw&biw=2133&bih=1111#imgrc=CPZxHjDBVR0dNM&imgdii=4z8Gmc8F0k357M




’Människans linje’

• 541-485 m Modernt liv uppstod genom den Kambriska explosionen.

• Sedan händer massor med spännande saker.

• 8-9 m två supervulkanutbrott (Knott et al. 2020).

• Människan delar väg med schimpanserna (Curnoe, 2016; Pobiner, 
Pobiner, 2016).

• Uttorkningen och påfyllningen av Medelhavet (5.96-5,33 mås).

• 4 m Våra förfäder lägger kött på tallriken (Mann, 2018).

• 3,6 m benmärg genom ”Predatory pattern” (Thompson et al. 2019).

https://pubs.geoscienceworld.org/gsa/geology/article/48/9/934/586793/Discovery-of-two-new-super-eruptions-from-the
https://theconversation.com/when-humans-split-from-the-apes-55104
https://www.americanscientist.org/article/meat-eating-among-the-earliest-humans






Drygt 30 mikronutrienter

• 13 vitaminer: A, B-komplex, C, D (flera olika), E och K2

• 15 Mineraler: t ex. hemjärn , Jod, Salt (1,5-2,5 teskedar/dag!), Selen, zink

• Kolin (kolla den här video med Christine Smith)

• Fetter: Arakidonsyra (ARA), dokosahexaensyra (DHA) och 
eikosapentaensyra (EPA)(Ede, 2019).

• Dessa behöver konsumeras tillsammans och bidrar då till fysisk och 
mental hälsa ….

https://youtu.be/QTq_Mt9I4wI
https://www.psychologytoday.com/us/blog/diagnosis-diet/201903/the-brain-needs-animal-fat


Det är nu det händer grejer!





• Hjärnan började växa från 450- 930 – 1300 cc 

• 2,8 m vår art – Homo – framträder (Villmoare et al. 2015).

• Det gav upphov till nya mentala förmågor (Coolidge & Wynn, 2018):

• Social Kognition (drygt 1 miljon år sedan)

• Exekutiva funktioner: t ex. målstyrning, kreativitet och planering 
(200 000 – 50 000 år).

https://science.sciencemag.org/content/347/6228/1352.abstract


Dunbar, R.I.M. (2017). Breaking bread ... 

Välbefinnande genom att ’äta tillsammans’.

https://www.ox.ac.uk/news/2017-03-16-social-eating-connects-communities


Dans för att skapa synk/entrainment (Dunbar, 2012).



Samarbete genom konversation – resonernade (Pinker, 2011).



Exekutiva funktioner

• Förmågan att sätta mål (Locke & Latham, 2002)

• Förmågan att vara kreativ – blanda abstraktioner till distinkta 
koncept (Österberg & Köping Olsson, 2021).

• Epistemisk vaksamhet (Sperber et al. 2010)

• Disjunktivt resonerande (Stanovich, 2015).



Lion-man of the Hohlenstein-Stadel (~35-40 ’ BC)



Göbekli Tepe (~12000 år)

Notera relief!



Renässansen sägs ha startat när Filippo Brunelleschi (1377-1446) reste den 
självbärande kupolen till Florens Katedral



’Kelly’ Johnsons SR-71 Blackbird (1964-1998)







Homo Prospectus (Seligman et al. 2017)

• Den globala fattigdomen är rekordlåg; varje dygn de senaste 25 åren tar 
sig drygt 125 000 medmänniskor tagit sig ur extrem fattigdom

• Större andel barn än någonsin firar sin 5-årsdag

• Demokrati har större utbredning än någonsin

• Planeten Jorden har blivit grönare de senaste 20 åren

• Avskogningen av Amazonas har sjunkit dramatiskt sedan 2004

• ‘Bushfires’ I Australien är på nedåtgående (trend)

• Det finns rekordmånga isbjörnar

• Utsläpp från Kinesiska kraftverk har minskat med 60-70 % sedan 2014

• Nordens utsläpp av GHG understiger 0,5 %

https://ourworldindata.org/extreme-poverty#:~:text=%2D%24)%2C%20according%20to%20World%20Bank,also%20shown%20in%20this%20visualization.


Homo Prospectus (Seligman et al. 2017)



Kuriosa

• Pinker (2018). The media exaggerates negative news. This distortion 
has consequences.

• Seligman, Gloomy, pod, BBC.

https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/feb/17/steven-pinker-media-negative-news
https://www.bbc.co.uk/programmes/w3csyv01

