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Människan och samhället  
– till läraren
Hur hjälper vi eleverna att förstå sin omvärld?  
Vad behöver de för grundläggande kunskaper  
för att orientera sig och se sammanhang i all information  
som de dagligen möter? Hur ska vi utveckla elevers  
förmågor som har betydelse för deras vardag?

Ämnesområdet Individ och samhälle behandlar människan i samhället och  
det har också gett denna bok i samhällskunskap dess titel, Människan och samhället.

Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om samhället och om  
olika samhällsfunktioner samt att ge eleverna möjlighet att behandla abstrakta begrepp 
runt människans villkor i ett demokratiskt samhälle. Läromedlet är inte en ren arbetsbok 
utan tänkt att användas till lärarledd undervisning och gemensamma samtal. Boken  
vänder sig i första hand till elever som kan läsa och skriva lite grann.

?

Syftet med läromedlet Människan och samhället är

 • att vara en grundbok i ämnet samhällskunskap

 • att ge struktur och visa ämnets centrala innehåll

 • att genom rikligt med bilder öka förståelsen för texten

 • att ge möjlighet till språkträning och att lära in nya begrepp

 • att genom exempel visa förslag på arbetsuppgifter som läraren  
  kan utveckla och anpassa till elevernas kunskaps- och  
  färdighetsnivå

 • att visa momenten på ett sätt där läraren kan välja i vilken  
  ordning de presenteras

 • att ge eleverna en överblick över sitt lärande genom krysslistan    
  längst bak i boken. 

Syftet !
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Förutom samhällskunskap ingår också geografi, historia och religion i ämnesområdet 
Individ och samhälle.
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Bokens innehåll
Vad är ett samhälle?  
Sidorna 6–15                                                                                                                      

Det inledande kapitlet syftar till ge en grundförståelse till begreppet samhälle.  
Här behövs exempel och bilder på vad vi menar med ordet, både som plats och att  
vi tillsammans är ett samhälle där människor behöver samarbeta med varandra.  
För att bli mer konkret kan man namnge platser som eleverna lever i och känner till, 
men även samtala om att skolan/arbetsplatsen också är ett sorts samhälle. 
 

Staten  
Sidorna 16–29                                                                                                                         
Presentera gärna detta kapitel genom att först visa Sveriges karta. Ta upp begrepp 
från kapitlet som passar gruppen. Vilken är vår huvudstad? Var finns regering och  
riksdag? Hur har de fått sina jobb? Finns det film eller bilder på webben att visa?  
Känner eleverna till polisen och arbetsförmedlingen? Har de haft kontakt med  
kommunen? Samtala med hjälp av bokens bilder. Kanske passar det att visa den  
egna kommunens webbplats? Finns det platser ni kan besöka – kommunhus,  
hälsocentral, polishus, brandkår med mera? 

EU  
Sidorna 30–31                                                                                                                                           
Att arbeta med flaggor brukar uppskattas av elever. Kanske kan de måla flaggor från 
olika länder i Europa som de känner till. Visa gärna bilder eller film från Bryssel och 
EU-parlamentet, där representanter från olika länder arbetar. 

 
Partier och val  
Sidorna 32–41                                                                                                                   

Efter att ha samtalat i klassen om att det finns olika partier i Sverige kan eleverna söka 
i tidningar efter artiklar om politik och partier. Vilka partier står det mest om? Vad vill 
partierna och politikerna göra? Vilka frågor tycker klassen är viktigast om de ska  
välja ett parti (miljö, sjukvård, skola, arbete, bostäder)? Vilket parti har majoritet i 
kommunen? Gör begreppet majoritet och demokrati mer konkret genom att rösta om 
saker i klassen, till exempel om vilken film som klassen ska se eller vad de ska göra på 
studiebesöket. Kanske kan klassen göra valaffischer till ett påhittat parti där bild och 
text visar vad de tycker är viktigt i samhället? 
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Lagar och regler  
Sidorna 42–47                                                                                                                      
Varför behöver ett samhälle lagar och regler? Vilka regler i skolan känner eleverna till? 
Vilka lagar i samhället känner de till? Bjud in polisen som berättar hur de arbetar före- 
byggande och för att klara upp brott. Vad händer om man inte följer lagen? Förbered 
med frågor till polisen, gärna med relevans för ungdomar (langning, snatteri och stöld). 

Demokrati  
Sidorna 48–57                                                                                                                         
Vad kännetecknar ett demokratiskt samhälle? Arbeta med begreppet mänskliga 
rättigheter genom att göra en lista på exempel tillsammans med bilder, som eleverna 
själva tar fram antingen genom foton eller som illustrationer. Hur kan man se att vi 
i skolan och i samhället strävar vi efter att det ska vara jämställdhet? Ge exempel på 
konflikter som eleverna själva har upplevt. Hur kan man göra när man inte kommer 
överens?

Information  
Sidorna 58–65
I detta moment finns det många konkreta exempel att inledningsvis lyfta fram.  
Undersök tillsammans dagstidningar. Vad innehåller de? Låt eleverna vara nyhets- 
bevakare var sin dag och visa för klassen. Vad är skillnaden mellan nyhet och reklam? 
Undersök tillsammans med eleverna olika reklambilder. Vilka vänder sig reklamen till? 
Låt eleverna välja något de skulle vilja sälja och göra en egen reklambild/reklamfilm 
till. Vilka sociala medier använder eleverna?

 

Arbete  
Sidorna 66–73                                                                                                                                 
Här finns det en hel del material att hitta från läromedelsförlag, till exempel i form  
av kortlådor där eleverna läser rubrikkort som de parar ihop med rätt yrkesbild.  
Alternativt kan läraren skriva ordkort med namn på olika yrken som eleverna gör 
illustrationer till (eller tidningsutklipp). Samtala om bilderna. Hur kan man se  
vilket yrke det gäller? Läs ordkorten och para ihop med rätt bild, som lästräning  
och/eller samarbetsövning. Bjud in personal på skolan för att berätta om sina  
arbeten och förbered tillsammans frågor som eleverna kan ställa. Undersök  
tillsammans vilka arbetsplatser som finns i närområdet. Vad skulle eleverna helst  
själva vilja arbeta med? 
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Boende  
Sidorna 74–75                                                                                                                          
Hur vill eleverna själva helst bo när de ska flytta hemifrån?

 

Fritid  
Sidorna 76–77                                                                                                                               

Vad tycker eleverna om att göra på fritiden? Vad gör familjen på fritiden?  
Undersök tillsammans vilket fritidsutbud som finns i närområdet. Gör en utställning  
i ord och bild om olika fritidsintressen.
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Människan och samhället tar bland mycket annat upp olika typer av boenden 
och vad de innebär.
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Du har läst en lärarhandledning till läromedlet  
”Människan och samhället” som ges ut av  
Specialpedagogiska skolmyndigheten. 
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