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Filmens innehåll
Vi får följa superhjälten SuperKim och hans nyfunna 
vän, tioårige Liam. Det enda SuperKim vill är att få 
rädda människor i nöd, men av någon anledning 
behöver ingen hans hjälp! SuperKim får under pro-
grammets gång veta varför det inte kommer några 
rop på hjälp. Det finns nämligen andra hjältar som 
räddar människorna – de hjältarna kommer med ett 
mystiskt blått sken när man slår 112. Liam och hans 
superhjälte-vän får i olika kapitel träffa en polis, en 
läkare och en brandman!

I den här humoristiska filmen ska de yngre eleverna 
få lära sig mer om några centrala samhällsfunktio-
ner, samt hur man ringer 112! 

Filmfakta
Ämne: Samhällskunskap

Ålder: Från 6 år (F, L, M)

Speltid: 17 minuter

Svenskt tal med svensk text

Produktion: Medieinstitutet i samarbete med 
Kunskapsmedia

Undervisningen ska behandla 
följande innehåll enligt läroplan
Samhällsorienterade ämnen (åk 1–3)

Att leva i närområdet
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjuk-

vård, räddningstjänst och skola.

 • Yrken och verksamheter i närområdet.

Kapitel i filmen
- Inledning (00:00-00:53)

- Polis (00:54-06:59)

- Sjukvård (07:00-10:38)

- Räddningstjänst (10:39-SLUT)

Liam och superhjältarna  
– Polisen, sjukvården, räddningstjänsten
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Diskussionsfrågor till filmen
Innan ni startar en diskussion kring filmen i gruppen 
är det viktigt att läraren/ledaren funderar igenom hur 
man ska hantera diskussionen och svaren. Dela gärna 
upp gruppen i mindre grupper och låt deltagarna först 
skriva ned sina svar. Diskussionsfrågorna är indelade 
enligt filmens kapitel.

Inledning (00:00-00:53)

 • Vem är SuperKim?

 • Varför har SuperKim tråkigt?

 • Varför åker SuperKim till Jorden?

Polis (00:54-06:59)

 • Varför blir Liam rädd för SuperKim?

 • Varför låter inte Liam SuperKim gripa tjuven utan i stället 
får honom att ringa polisen?

 • På vilket nummer ringer man till polisen? Kommer du 
ihåg ramsan?

 • Vilka arbetsuppgifter har polisen?

 • Har du fått hjälp av polisen någon gång? Den som vill 
kan dela sin historia med resten av klassen.

 • I filmen säger Liam att polisen också är superhjältar, hur 
menar han då? Håller du med Liam?

 • När kan man ringa till polisen?

Sjukvård (07:00-10:38)

 • Var kommer SuperKim ifrån?

 • Hur gjorde Liam illa sig? Vad hände då?

 • Vad är en ambulans?

 • Har du åkt ambulans någon gång? Den som vill kan dela 
sin historia med resten av klassen.

 • Vilket nummer använder du om du behöver få akut sjuk-
vård, t.ex. en ambulans? Kommer du ihåg ramsan?

 • Vid vilken situation kan du ringa efter en ambulans?

Räddningstjänst (10:39-SLUT)

 • Vad är det SuperKim bakar för något? Hur går det?

 • Vad betyder brandsäkerhet?

 • På vilket nummer ringer man till brandkåren? Kommer 
du ihåg ramsan?

 • Vad är det första brandkåren gör när de kommer fram till 
en brand?

 • Vilka arbetsuppgifter har brandkåren?

 • Har du fått hjälp av brandkåren någon gång? Den som 
vill kan dela sin historia med resten av klassen.

 • Vad är det första man ska göra om det börjar brinna?

Liam och superhjältarna  
– Polisen, sjukvården, räddningstjänsten

Efter filmen
Polisen, sjukvården och räddningstjänsten
Dela upp klassen i tre grupper – en för polisen, en 
för sjukvården och en för räddningstjänsten. Varje 
grupp får ett stort pappersark där de ritar och illus-
trerar de arbetsuppgifter som respektive yrkeskate-
gori har. Varje grupp får sedan visa upp sin plansch 
för resten av klassen. Efter presentationerna kan ni 
hänga upp de i klassrummet som påminnelse.

Dela med sig
Låt eleverna fråga en vuxen i sin närhet - det kan 
vara en förälder, lärare eller annan - och be dem 
berätta om en situation som de bevittnat eller själva 
upplevt där de har behövt hjälp av polisen, sjukvår-
den eller räddningstjänsten. De som vill kan sedan 
dela med sig med resten av klassen. Syftet med 
övningen är att eleverna ska få mer förståelse för de 
centrala samhällsfunktionerna och variationen av 
situationer de kan hjälpa till vid.
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