
MODUL 4
ARBETE OCH INDUSTRI



Detta tema:

Beakta olika typer av arbeten och hur de har förändrats 

under tid.

Ta reda på mer om arbeten förr och kanske se in i framtiden.

Hur har kvinnors arbete sett ut under olika tider?
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DAGENS TEMA 
“ARBETE OCH INDUSTRI”
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Tankar om “ Arbete och industri “

❑ När vi tänker på arbete och industri handlar det förmodligen om vilka olika   

slags arbeten man kan ha och på de olika  arbetsplatserna. 

❑ Det kan handla om hemarbete, industriarbete, kontorsarbete eller arbete i 

skolan.

❑ Arbete är viktigt, både för att samhällen ska kunna växa och utvecklas, men 

också för varje människa.

❑ Kvinnor och män ska enligt lagen ha samma rättigheter till arbete.



Hur kan en
konstnär

visa 
‘ARBETE OCH INDUSTRI’ 

i sin konst? 

Nutida svensk konstnär, Birgit Ståhl-Nyberg



❑Den här bilden?

Vad tycker du om detta
konstverk?                          

• https://digitaltmuseum.se/021046502991/lilla-bryggeriet

• Titel Lilla bryggeriet

• Konstnär ANDERS ZORN 1860-1920,  svensk

• Teknik       Olja på duk

• Storlek 47,5   X   78 cm

• Arbetet färdigt 1890

https://digitaltmuseum.se/021046502991/lilla-bryggeriet


❑Lilla Bryggeriet

Tycker du att den visar

‘Arbete och industri’?

Vad får bilden dig att känna?  

Är det arbete och industri idag? 



ATT PRATA OM

- Vilka är arbetarna på bilden?
- Hur ser deras kläder ut?

- Hur kan du se att det är vatten
på bilden?

- Vilka olika ljud tror du att man kan höra i
rummet?



Kan andra bilder hjälpa oss att förstå mer?

Konstnären Anders Zorn målade 
vatten med olika slags tekniker på 
många av sina konstverk. Han 
målade gärna kvinnor i olika
situationer.
I förindustriell tid, utan maskinell hjälp, tillbringade 

familjerna tiden hemma med att arbeta för sin 

försörjning.

“ Dalaflicka stickar” heter tavlan.

Kan stickning vara ett arbete?



Andra konstverk som
säger något om
“ARBETE OCH INDUSTRI”

❑ DESOLATE PLANT   

– Charatsidis Savvas
(Grekland)

2nd County Artwork 



Andra konstverk som
säger något om
“ARBETE OCH INDUSTRI”

❑ MEN OF THE DOCKS—
George Bellows (USA) 



Andra konstverk som
säger något om
“ARBETE OCH INDUSTRI”’ 

❑ IL COSTRUTTORE 

-- Mario Sironi (Italien) 



Kan vi uttrycka
“Arbete och industri”?

NU 
MÅLAR 

VI!



Kan vi bli inspirerade?   

NU JOBBAR 
VI MED 

SPRÅK!



Kan vi bli mer kreativa?   

NU 
SPELAR VI 
TEATER!



“ARBETE OCH INDUSTRI”



❑ Vad har vi lärt oss om ‘Arbete och industri’ som vi inte tänkte på
förut?

❑ Vad tyckte du mest om i arbetet med vårt tema?

❑ Vad var mest överraskande när du arbetade med temat?

Diskutera 
i par
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