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Lgr11, syfte och centralt innehåll i lektionen 

En flygtur över Stockholm när mormor var liten 
Stockholm omkring år 1950 utifrån Astrid Lindgrens berättelse I Skymningslandet 
 

I Astrid Lindgrens saga I skymningslandet (Nils Karlsson pyssling, 1949) hämtas den sjuke 

pojken Göran från sitt sjukrum och gör en utflykt i Skymningslandets Stockholm tillsammans 

med Herr Liljonkvast. Utifrån den här lektionen tittar vi på Stockholm utifrån sagan, genom 

samtida bilder och frågeställningar utifrån företeelser i berättelsen. 

 

Lektionens upplägg möter syfte och centralt innehåll inom ämnena Bild och SO (Historia) i 

Lgr 11 

 

Uppgiften ger eleverna förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

- analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. (BL) 

- kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap, 

(HI) 

- reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och 

utifrån olika perspektiv, och (HI) 

- läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, (SV) 

 

Uppgiften passar för bland annat följande centrala innehåll i undervisningen  

- Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära 

bilder från hemorten och konstbilder. (BL) 

- Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel 

skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu. (HI) 

- Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, 

kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer. (HI) 

- Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan 

berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder. (HI) 

- Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel 

närområdet och skolvägar. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, 

till exempel plats, läge och gräns. (HI) 

- Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid. (HI) 

- Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens 

form och innehåll. (SV) 

- Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av 

världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik... 

(SV) 

- Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer. (SV) 
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