
Handbok för superhjältar 
- Tema: Yrken och samhället 
 
 
I detta tema kommer eleverna att få möjlighet att utveckla sin förmåga 
att: 
       SO 

• reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar.  
• analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp. 
• söka information om samhället från medier, internet och andra källor.  
Bild 
• skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt 

med olika material. 
      SVA 

• formulera sig och kommunicera i tal och skrift. 
• läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften. 
• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang. 

 
 
 
Vi kommer att arbeta med: 
 
SO 
Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola. 
Yrken och verksamheter i närområdet. 
Religioner och plaster för religionsutövning i närområdet. 
Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse. 
Olika betalningsformer och beskriva vad några vanliga varor kostar. 
Kartor över närområdet 
Metoder för att söka information från olika källor, som tex intervju. 
Bild 
Teckning, måleri, modellering och konstruktion. 
SVA 
Att skriva olika slags texter för hand och med dator. 
Att gå igenom våra texter tillsammans.  
Att använda stor bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken. 
Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer. 
Muntliga presentationer om vardagsnära ämnen. 
Berättande texter och instruerande texter. 
Begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Det här ska du lära dig 
 
SO 
Ange några viktiga samhällsfunktioner och ger exempel på yrken och verksamheter i 
närområdet. 
Beskriva några platser för religionsutövning i närområdet och koppla samman dessa 
med religioner som utövas i närområdet. 
Söka information om samhället genom enkla intervjuer och observationer och göra 
enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår. 
Några olika betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta. 
Göra enkla undersökningar av omvärlden med hjälp av karta.  
Beskriva hur naturen och miljön kan påverka vad människor bor och arbetar. 
Bild 
Använda olika tekniker och material för att skapa en modell av en stad och de som 
bor där. Kunna berätta om vad jag har skapat och hur jag gjorde.  
SVA 
Läsa meningar i enkla elevnära texter. Prata om det jag har läst tillsammans med 
andra i min klass. 
Lyssna när någon vuxen eller barn läser. Prata om texten tillsammans med andra i 
min klass.  
Lära mig nya ord om samhället och yrken. 
Göra frågor till den som jag ska intervjua. 
SVA Åk2 
Skriva enkla texter med stor bokstav, punkt och frågetecken.  
Gå igenom min text och göra den ännu bättre. 
Göra min text tydligare med hjälp av en bild.  
Stava ord som jag ofta använder. 
Skriva en berättande text.  
Läsa instruerande text och faktatext och berätta om det jag har läst. 
 
 
 
Så här kommer vi att arbeta 
 
 
Göra en egen superhjälte. Du fyller i ett eget rollformulär. Du ska bestämma vilka 
superkrafter du vill ha och vad du är bra på och mindre bra på. Vi hjälper varandra 
och kämpar tillsammans i ett tag. Du ska också få rita din egen superhjälte. 
 
Bygga upp en stad tillsammans. Jämföra med vår stad Malmö och fundera 
tillsammans över vad som behövs i en stad.  
 
Göra intervjuer med människor med olika yrken i vår närmiljö.  
 
Leta information på internet och i böcker.  
 
Vara med och lösa brott som begås i staden tillsammans med dina vänner. 
 
Skriva en berättelse om superhjältarna.  
 



 
 
Du får möjlighet att visa vad du kan och har lärt dig: 
 
När du gör din superhjälte och berättar hur du tänker. 
 
När vi pratar om din hemstad Malmö och staden vi har gjort tillsammans. När du 
berättar om och visar vad som behövs i en stad, som olika samhällsfunktioner, yrken, 
verksamheter och platser för religionsutövning.  
 
När vi tittar på kartor och funderar över hur vi kan bygga upp vår stad.  
 
När vi bygger upp vår stad, hus mm med papper, gips och färg. 
 
När du spelar med dina klasskompisar och berättar hur du tänker.  
 
När vi skriver frågor till vår intervju.  
 
När du berättar om din intervju.  
 
När du skriver din text och hjälper dina vänner med sina texter.  
 
När du gör din text ännu bättre genom att titta på den en gång till och tar hjälp av 
dina vänner och lärare. 
 
När du gör din text bättre genom att rita en bild till. 
 
När du lyssnar och svarar på frågor.  
 
 
 



 
 
  
 



 



 
 
 

 
 


