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Arbetsuppgift
En dag i Felix liv
Nordiska museets arkiv finns flera berättelser om barns liv. Barn som 
har levt i Sverige och Norden en gång i tiden.  

En av berättelserna handlar om Felix som började arbeta på ett glasbruk 
när han var 12 år gammal. Ett glasbruk är en slags fabrik där de 
tillverkar saker av glas. Intervjun med Felix gjordes på 1940-talet. Felix 
lever inte längre.  

Felix berättelse handlar om hur barn i Sverige kunde ha det för lite mer 
än hundra år sedan. Mycket av det som händer Felix är förbjudna i dag. 
I Sverige och i många andra länder får vuxna människor inte behandla 
barn på det sättet längre.  

Skriv en berättelse som om du var Felix Använd din fantasi och de 
källor som finns.  

Förbered dig så här  
1. Läs Felix minnen från arkivet som du hittar sist i uppgiften.

2. Titta sedan på fotografiet från Limmareds glashytta.
När är fotografiet taget? När började Felix på glasbruket?
Kan du tänka dig att byta plats med något av barnen på fotografiet?
Hur skulle det kännas?

3. Titta på bildspelet som handlar om barns arbete.

4. Ta reda på var Glasbruket i Limmared ligger.

Tankekarta och bildanalys
5. Fundera på likheter och skillnader mellan ditt och Felix liv och
gör en tankekarta!
– Hur bodde Felix, hur bor du?
– Hur gammal var Felix när han började arbeta?
– Finns det orättvisor i Felix liv, finns det orättvisor i ditt liv?
– Varför bodde han och hans bror inte med sina föräldrar?

6. Låtsas att du är Felix och lever hans liv på. Vad drömmer du/Felix
om? Vad vill han bli han när blir stor?

https://youtu.be/a3m_gCj4Iiw
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Foto: Tillhör Limmareds hembygdsförening. 

Skriv sedan en berättelse som om Du var Felix 
Använd din fantasi och de källor som finns.  

Jag heter Felix och är xx år … 

En dag när jag skulle … 

En tråkig sak är … 

När jag vaknade … 

Det roligaste jag vet är … 

Det värsta jag vet är … 

När jag blir vuxen vill jag … 

Om jag fick bestämma … 

Extrauppgift: 

Ta reda på om det finns barn som har det som Felix idag. Använd Rädda 
Barnens Livets lotteri: http://www.livetslotteri.raddabarnen.se/land/usa  
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