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Antropocen – en konstutställning
En världsturnerande utställning som visas på Tekniska museet fram till 31 augusti 2021.

Om utställningen
Antropocen är en angelägen, vacker, drabbande stor fotoutställning om människan, 
tekniken och naturen. Utställningen berör och skakar om och visar smärtsamt tydligt hur  
vi människor förändrar vår planet och naturen för all framtid.  

Den inleder även Tekniska museets stora satsning kring hur vi tar hand om vår planet.  
I utställningen har konstnärerna Edward Burtynsky, Jennifer Baichwal och Nicholas de 
Pencier genom fotografi, film, augmented reality och vetenskaplig forskning skapat en 
utställning som dokumenterar hur mänskligheten förändrar planeten för alltid. 

”Antropocen” är ett namnförslag till den nuvarande geologiska epoken, där mänsklig 
påverkan skapat en planetär förändring genom sitt sätt att hantera jordens resurser.

Med bilder, video och augmented reality-installationer besöker vi platser som vi alla är 
ansvariga för men som vi sällan ser. Från de betongskyddsvallar som täcker 60% av Kinas 
kust, världens största grävskopor i ett tyskt dagbrott och kalciumkarbonatgruvor i 
Rysslands Uralberg, till skövling av kanadensisk urskog, ett italienskt marmorbrott och en 
av världens största soptippar i Dandora, Kenya.

- Tekniken har tagit oss hit där vi är idag. Vi har aldrig haft det bättre, men står inför stora 
utmaningar. Samtidigt som innovationer och teknik är en del av lösningen för framtiden så 
manar den här utställningen till eftertanke och handling, säger Peter Skogh, museidirektör 
Tekniska museet.

Copyright fotografier i materialet:
Foto: ©Edward Burtynsky, courtesy Nicholas Metivier Gallery, Toronto / Flowers Gallery, London.
Utställningen producerad av the Art Gallery of Ontario and National Gallery of Canada,  
in partnership with Fondazione MAST.

Foto: Anna Gerdén
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Lärar- och skolresurser att använda i skolan, 
innan eller efter besöket på museet

Utställningen lämpar sig väldigt bra för att samtala kring frågor om människans sätt och ansvar i att 
använda jordens resurser. 

Till utställningen finns förslag på diskussionsfrågor som eleverna kan reflektera över under besöket 
på museet (se elevunderlaget). Förslag på upplägg:

• Samla eleverna i utställningens första rum och beskriv temat kort. 
• Dela in klassen i mindre grupper. 
• Låt grupperna tillsammans gå igenom utställningen.
• De ska under den tiden välja en bild eller film i utställningen som de ska  
 undersöka närmare.
• Dela ut frågeställningarna. 
• Låt eleverna fundera och reflektera över frågorna. Det viktiga är inte att hitta de  
 rätta svaren.  Arbetet kan med fördel fortsätta i skolan, förslagsvis i att söka mer  
 information kring frågorna. De får ta fotografier av bilderna om de ska användas  
 till skolarbetet.
• Eleverna kan redovisa bilder och sina reflektioner för varandra, antingen i  
 utställningen eller senare i skolan.  

Filmen Antropocen – människans epok (1 tim 23 min)
https://www.svtplay.se/video/25664276/antropocen-manniskans-epok

Kanadensisk dokumentär från 2018 av Jennifer Baichwal, Edward Burtynsky och Nicholas de Pencier. 
Originalets titel: Antrhopocene: The Human Epoch. Visas på SVT play tom 31 dec 2021.

En filmisk resa genom mänsklighetens massiva påverkan på jorden, som har tagit oss in i en ny geologisk 
tidsålder. Filmteamet har rest till sex kontinenter och 20 länder för att dokumentera och visa hur 
människan förändrat jorden. En film som beskrivits som lika vacker som förfärande, med berättarröst av 
Alicia Vikander. 

Kombinera ert besök på museet genom att se filmen efter eller före ert besök.
De bilder som finns i utställningen visas även i filmen.

Till The Anthropocene Project finns även ett gediget skolmaterial och lärarresurser.
En stor del av det utbudet kan svenska lärare använda (finns på engelska och franska).

https://anthropocene.canadiangeographic.ca/online-resources/
• Online Interaktiva Gigapixel
• Teacher’s resoure
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Lektionsförslag från WWF
Lektionsförslag om vårt ekologiska avtryck.
https://www.wwf.se/utbildning/uppgiftsbanken/rakna-ut-ditt-ekologiska-fotavtryck/

Klimat på hållbar väg. Inspirationsmaterial för grundskolan med lektionsförslag.
https://wwwwwfse.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2021/02/klimat-p-hllbar-vg_18feb2021-final.pdf

De globala målen
Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin 
antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att 
minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. Genom 
Globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet. 

Här hittar du övningar för att arbeta med Globala målen och hållbar utveckling i skolan. Övningarna är 
framtagna i samarbete med Universitets- och Högskolerådets verksamhet “Den globala skolan”.
https://www.globalamalen.se/skola/skolmaterial/
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Hur anknyter utställningen Antropocen till vår vardag?
Vad kan vi göra
Att minska koldioxidutsläppen är förmodligen den mest kritiska frågan i vår tid. Koldioxid (CO2) finns  
naturligt över hela planeten. Det finns i växter, i jorden, i haven och i våra egna kroppar. Vår nuvarande 
atmosfär innehåller 42 % mer koldioxid än den gjorde före den industriella tiden. Den här 
överbelastningen har rubbat jordens noggrant balanserade system. Resultatet är klimatförändringar 
och extrema väderförhållanden som orkaner, översvämningar och skogsbränder.

Vad är utsläppskompensation?
Utsläppskompensation eller klimatkompensation är ett sätt för individer och verksamheter att arbeta för 
att minska sin klimatpåverkan. Konceptet innebär att man balanserar koldioxidutsläpp av från en 
aktivitet (till exempel flygresor) genom att bidra till aktiviteter som minskar utsläpp av motsvarande 
mängd. Enbart utsläppskompensation är dock inte lösningen; det är också nödvändigt att totalt sett 
minska koldioxidutsläppen.

Hur kan jag minska mitt koldioxidavtryck?
Här är några sätt:
På vägen: Cykla eller promenera, åk kollektiv, gå med i en bilpool, kör inte bil lika ofta.
Hemma:  Använd LED-belysning, byt ut större hushållsapparater mot energisnåla modeller, reparera 
trasiga apparater, återvinn så mycket som möjligt.
I affären: Köp lokalproducerad mat och fisk från hållbart fiske, ät inte kött så ofta, ta med egna 
återanvända påsar när du handlar och säg nej till flaskvatten.

Foto: Anna Gerdén

Foto: Anna Gerdén
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1. Douglasgranar, Cathedral Grove, British Columbia, Kanada
Detta är ett sällsynt hotat ekosystem av douglasgranar i Vancouvers Island 
i västra Kanada. Urskogsdouglasgranar är högt värderade på grund av det 
vackra virket som skördas genom massiv avverkning och används till att 
bygga hus och möbler. I dag finns endast 10% av Vancouvers Islands 
största urskogsträd kvar

Vad kan jag göra:
• Stöd Naturskyddsföreningens arbete för den svenska urskogen. Besök deras webbplats för  
 mer information.
• Använd gröna och förnybara alternativ när du arbetar med egna snickeriprojekt.

2. Jordbruk, Imperial Valley, Kalifornien USA
All frukt, grönsaker, bomull och säd som odlas i Imperial Valley gör 
regionen till ett av Kaliforniens mest produktiva jordbruksområden. Bara 
grönsaks- och melonskörden är mer värd än 1 miljard dollar. Mellan 80 och 
90 procent av vattenanvändningen i USA går till jordbruket. Jordbruk har 
omvandlat en tredjedel av jordens isfria landyta.

Vad kan jag göra:
• Försök att köpa lokalproducerad, ekologisk och hållbar mat om du kan. Ät vegetarisk mat 
  – det gör stor skillnad!
• Undvik matsvinn, laga mat på rester och lukta på maten istället för att titta på bäst före datum.

I utställningen Antropocen 
finns en stor världskarta med 
några av fotografierna 
geografiskt utplacerade. Under 
varje bild finns det förslag på 
vad vi kan göra för att vi får en 
hållbar värld.

Låt gärna eleverna komma på 
fler och egna förslag.

Foto: Anna Gerdén
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3. Oljeraffinaderier, Texas, USA
Vi använder råolja och fossila oljeprodukter i nästan alla delar av våra liv: 
asfalt på vägarna, bränsle i våra bilar, syntetiska gödningsmedel på våra 
grödor och plastförpackningar runt våra produkter. Förbränning av fossila 
bränslen som kol, olja och naturgas har en enorm påverkan på vår atmosfär. 
Mer än någon annan mänsklig aktivitet är det detta som bidrar till 
klimatförändringar.

Vad kan jag göra:
• Minska ditt koldioxidavtryck genom att minska mängden fossila bränslen i ditt liv.
• Undvik plastprodukter och syntetiska material i till exempel kläder.

4. Växthus, Spanien
Från dessa tätt placerade växthus i Almería-regionen i Spanien kommer 
stora mängder grönsaker till många städer runt om i Europa. Efterfrågan 
på grönsaker har omvandlat Almería från en av landets fattigaste regioner 
till en av de rikaste. Men växthusarbetarna är i de flesta fall afrikanska 
invandrare som arbetar på omänskliga villkor. Den globala marknaden för 
hälsosam men billig mat växer, men vad är den mänskliga kostnaden för 
dessa produkter.

Vad kan jag göra:
• Human Right Watch, en icke vinstdriven organisation, rekryterar yrkesmänniskor, till exempel  
 advokater och journalister för att slå ner brott mot de mänskliga rättigheterna. Besök deras  
 webbplats för att få mer information.

5. Marmorbrott i Carrera, Italien
Tänker du någonsin på varifrån den dyra marmorskivan i köket kommer? 
Marmor från Carrera, bruten i Alperna i norra Italien sedan antiken är 
eftertraktad sten. Men marmor är en naturresurs, och bergen kommer att 
till slut att tömmas. På ett globalt plan förflyttar mänsklig aktivitet mer jord 
och sediment varje år än vad alla naturliga processer gör tillsamman.
 

Vad kan jag göra:
• Om du ska renovera ditt kök eller badrum, fundera på om du kan återanvända eller återvinna  
 gamla marmorskivor eller plattor.
• När du köper nya plattor och skivor, leta efter återvunnet material eller alternativ tillverkade av  
 förnybara resurser.
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6. Bränning av elefantbetar, Kenya
Elefantbetar och noshörningshorn är eftertraktade varor. Elfenben 
från betarna används för att göra dekorativa objekt som skulpturer, 
smycken, bestickhandtag, pianotangenter och inlägg i möbler. På 
grund av detta är den illegala, globala handel med elfenben 
jättestor. Noshörningshorn är en (overksam) ingrediens i 
traditionell medicin på många platser i världen. Om tjuvjakten på 
elefanter och noshörningar tillåts fortsätta kommer dessa 
nyckelarter förmodligen att vara utrotade innan detta århundrade 
når sitt slut. 

Vad kan jag göra:
• Ol Pejeta Conservancy, där Sudan – den sista hannen av den nordliga underarten av  
 trubbnoshörningar – levde, är en icke vinstdriven organisation för vilda djur som  
 upptar 36 422 hektar i centrala Kenya. Besök deras webbplats för se hur du kan stödja deras  
 arbete.
• Kolla upp organisationen Stop Ivory och Elephant Protection Intitiative och besök deras  
 webbplats för att se hur du kan hjälpa till att skydda de hotade afrikansk elefanterna.
• Stöd WWF:s arbete mot människans utrotning av djurarter. Besök deras webbplats för att få mer  
 information.

7. Kaliumkarbonatgruvor, Ryssland
Denna gruva i Bereznik i Ryssland, producerar kaliumrikt material 
(kaliumkarbonat även kallad pottaska) som har kommit att bli en viktig 
ingrediens i gödningsmedel i jordbruket. Liksom jordbruket omvandlar 
gruvdriften landskapet, tömmer vattentillgångar och har skadliga 
effekter på ekosystemen – bland annat luften vi andas.
 

Vad kan jag göra:
• Lär dig om forskare som arbetar hårt för att finna alternativ till kaliumkarbonat, till exempel  
 forskarna vid Massachusetts Institut of Technology (MIT) och deras projekt Workshop on  
 Alternative Potash. Besök MIT:s webbplats för att få mer information.
• Köp ekologiska livsmedel som odlas mer hållbart. 

8. Tetrapoder, Dongying, China
Dessa sammankopplade betongkonstruktioner, som kallas för tetrapoder 
(”fyrfotingar”), ska hjälpa till att förhindra kusterosion. De bildar 
skyddsbarriärer som täcker mer är 60% av Kinas kust. Betong finns överallt 
omkring oss. Du är omgiven av betong i de flesta byggnader. Det används för 
att bygga trottoarer, hus, broar och uppfarter, Alla dessa kommer att bli 
teknofossil. Material konstruerade av människor, som inte kommer att 
förmultna och som kommer att inbäddas i jordlagren i miljoner år.

Vad kan jag göra:
• Gröna alternativ till betong och andra byggnadsmaterial håller just nu på att komma ut på  
 marknaden, Du kan uppmuntra politikerna i din kommun att satsa på miljövänliga material och  
 tillvägagångssätt när det ska byggas i din kommun.
• Återvinn byggmaterial och panta dina plastflaskor för att hålla teknofossilerna från naturen.
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Antropocen – Kopplingar till Lgr11
Miljö- och hållbarhetsperspektivet ska genomsyra all undervisning i skolan, i flera olika ämnen och 
kurser.

https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/hallbar-utveckling-och-miljo/agenda-2030-
utbildning-och-hallbar-utveckling
Läroplaner, se avsnitt om skolans värdegrund och uppdrag

Koppling till kursplanerna
Utställningen Antropocen berör innehåll i kursplanerna för teknik, fysik, biologi, teknik, och 
naturvetenskap.

Centralt innehåll, LGR11, åk. 7–9
Teknik 
Teknik, människa, samhälle och miljö 
• Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort  
 vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer. 
• Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan  
 människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till  
 hållbar utveckling. 

Centralt innehåll, LGY11, Gymnasiet
Teknik 1 
• Teknikens och teknikerns roll med fokus på framtidens teknik och ett hållbart samhälle, till  
 exempel med utgångspunkt i energieffektivisering. 
• Teknikens historia och teknikutvecklingens betydelse för samhället samt introduktion i aktuella  
 utvecklingsområden inom teknik. 
Naturvetenskap 1a1, 1b 
• Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster,  
 resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft. 
• Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning,  
 mänskliga rättigheter och jämställdhet. 
Fysik 1a, 1b1, 1b2 
Energi och energiresurser 
• Energiresurser och energianvändning för ett hållbart samhälle. 
• Ställningstaganden i samhällsfrågor utifrån fysikaliska förklaringsmodeller, till exempel frågor  
 om hållbar utveckling. 
Biologi 1 
Ekologi 
• Naturliga och av människan orsakade störningar i ekosystem med koppling till frågor om  
 bärkraft och biologisk mångfald. 
• Ekologiskt hållbar utveckling lokalt och globalt samt olika sätt att bidra till detta. 
• Ställningstagande i samhällsfrågor utifrån biologiska förklaringsmodeller, till exempel frågor  
 om hållbar utveckling. 
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Källa:https://sv.wikipedia.org/wiki/Geologisk_tidsskala

Geologisk tidsskala


