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Lärarhandledning: 
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 (se separat dokument). 

 

1. Läs berättelsen. Eleverna läser berättelsen I Skymningslandet. I helklass, 

gruppvis eller var för sig. Efterföljande samtal om texten.  

- Vad tar eleverna fasta på?  

- Vad uppfattar de som viktigt?  

- Intressant?  

- Är berättelsen rolig? Sorglig? Både rolig och sorglig? Varför? 

 

2. Platserna i berättelsen 

- Vilka platser i Stockholm besöker Göran tillsammans med Herr Liljonkvast?  

- Hur såg det ut där för 60-70 år sedan?  

Följ länkarna nedan för att titta på samtida bilder av platserna. Klicka på bilderna för 

att göra dem större. Klicka på länken ”Visa på karta” för att följa Görans flygtur på 

Stockholmskartan (i kartfönstret kan man byta till kartor från olika tider eller till 

flygfoto). 

 

 Karlbergsvägen 

 Klara kyrktorn 

 Klarakvarteren 

 Kronobergsparken 

 Sankt Eriksgatan (lägg märke till spårvagnsspåren) 

 Västerbron 

 Norrbro 

 Slottet 

 Skansen 

 Älvrosgården (länk till Skansens hemsida) 

 Blockhusudden 

 Djurgårdsbrunnsviken 
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Titta på bilderna tillsammans eller dela upp i grupper och dela ut olika platser till olika 

grupper. Titta på bilar, spårvagnar, bussar, kläder (och hattar).  

 

- Vad skiljer bilderna från moderna bilder? Vad är likt? 

 

- Titta på samma platser idag, någon eller några av dem. Besök dem och ta egna 

fotografier eller titta på moderna bilder. Vad finns kvar? Vad är borta?  

 

3. Sjukdomar, vaccin och medicin 
Göran är sjuk och har legat till sängs i ett år med ont i ett ben. Det står inte i 

berättelsen vilken sjukdom han har men det är troligt att det är polio, eller 

barnförlamning som det också kallades. Fram till 1957, när man började vaccinera mot 

polio var det en utbredd sjukdom i Sverige. Polio kunde vara en dödlig sjukdom men 

framför allt var man rädd för de kroniska skador och rörelsehinder man kunde få av 

sjukdomen. 

 

- Hur känns det att var sjuk och ligga till sängs i ett helt år när man är barn och inte få 

gå till skolan eller vara ute och leka. Hur känns det att tänka på att man kanske aldrig 

mer kommer att kunna gå? Vad gör man hela dagarna? 

 

- Vilka sjukdomar vaccineras vi emot idag i Sverige?  

T ex polio (sedan 1957), difteri (sedan 1950), röda hund (sedan 1974), påssjuka och 

mässling (sedan 1982) och kikhosta (sedan 1996). Tuberkulos var också en vanlig och 

farlig sjukdom fram tills antibiotikan kom och man började vaccinera mot sjukdomen 

på 1940-talet. I Sverige är sjukdomen så ovanlig att den togs bort från 

vaccinationsprogrammet 1974. 

- Har eleverna själva varit och blivit vaccinerade? 

- Hur är det i andra länder i världen där man inte har tillgång till vaccin? 

 

4. Kommunikationer 

Göran kör både tunnelbana och buss och nedanför hans fönster på Karlbergsvägen 

håller de på att bygga tunnelbana. 

Titta på bilder av…  

Spårvagnar, Spårvagnar omkring 1949 

Bussar, Bussar omkring 1949 

Tunnelbana, Tunnelbana omkring 1949 

Tunnelbanebygget 

- Hur tog man sig fram innan de fanns?  

- Varför byggde man tunnelbanan?  

(För att det var för trångt i Stockholm. Många flyttade dit för att arbeta men det fanns 

för lite bostäder. Genom att bygga tunnelbana kunde man bygga förorter och 

Stockholm kunde växa. 
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5. Intervju 

- Låt eleverna intervjua vuxna och äldre som de känner om: 

 Vilket år var de t ex 7 år? (elevernas egen ålder) 

 Var bodde de då. I en stad? På landet? I vilket land? 

 Sjukdomarna och vaccinen. Har de haft någon av sjukdomarna, eller känner de 

någon som har haft dem? Är de vaccinerade mot dem? 

 Vad hade de för kläder när de var små?  

 Vad bodde de i för hus när de var små? 

 Fanns det spårvagnar där de bodde när de var små? Fanns det tunnelbana? 

 Titta tillsammans med intervjupersonen på bilder i Stockholmskällan från tiden 

när hen var liten. Känner personen igen någonting? Eller inte? 

 

 

6. Gör en utflykt 

T ex till Skansen och Älvrosgården. 

eller se ett typiskt Stockholmshem från omkring 1940 i Stockholms Stadsmuseums 

museilägenhet i det så kallade Barnrikehuset vid Roslagstull.  

Mer om Stadsmuseets skolprogram. 

 

 

7. Historiedidaktiska frågor  

Eftersom lektionsförslaget utgår ifrån både en skönlitterär skildring (fiktion) och 

originalkällor från Stockholmskällan (fakta) kan du tillsammans med eleverna också 

diskutera följande två historiedidaktiska frågor: 

 Hur vet vi det vi vet om det förflutna?  
(Vad kan vi faktiskt veta med utifrån berättelse och källmaterial?) 

 

 Kan vi någonsin förstå människor i det förflutna?  
(Tack vare berättelsen får vi ta del av en människas upplevelsevärld. Skulle vi 

kunna det om vi bara hade de historiska primärkällorna till hands?) 

 

 

http://www.stockholmskallan.se/
http://www.stadsmuseum.stockholm.se/museet.php?artikel=4
http://www.stadsmuseum.stockholm.se/museet.php?artikel=4
http://www.stadsmuseum.stockholm.se/barnskola.php?artikel=21&sprak=svenska

