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Abstract 

 
 

The purpose of my thesis has been to examine the public debate in daily newspapers 

about children in 1882. For material I have used newspapers Dagens Nyheter and 

Aftonbladet from the year 1882. My study is based on a regulation concerning public 

schools from 1882 and a labour law concerning child labour from 1881. I have also 

examined other articles that focused on children to get an overview of what the 

papers wrote about them. With the articles I found in the Dagens 

Nyheter and Aftonbladet I have made a quantitative content analysis. As 

a method for the content analysis, I have used text analysis as a tool. 

 

As a result of my study I found a total of 228 articles about children and of those 82 

dealt with the elementary school regulation and the child labour law in various 

ways. The other articles concerning children discussed issues such as how to raise 

your children, charity questions and accidents and crimes involving children. These 

articles were written from a perspective where society showed concern over the 

children's environment. Often the articles expressed great confidence and trust in the 

public schools as educators and as a place for learning and supervision. 
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1. Syfte 

Mitt syfte med uppsatsarbetet är att undersöka det offentliga samtalet i dagspress kring barn år 

1882. Jag vill alltså undersöka Vad man skrev om barn 1882. Jag kommer att ha som 

utgångspunkt den arbetslag om barnarbete som träder i kraft år 1881 och den folkskolestadga 

som träder i kraft år 1882. Den 18 november 1881 alltså bara en och en halv månad innan min 

undersökning tar sin början så förbjuds barn under 12 år att arbeta i fabrik, hantverk eller annan 

hantering.  Folkskolestadgan som träder i kraft januari 1882 är på många sätt en utveckling av 

den folkskolestadga som kom 1842. Jag kommer dock i min undersökning att ta med andra 

områden som pressen kan tänkas beröra kring barnen för att på så vis skapa  en översiktlig bild 

av Vad man skrev om barn. 

1.2 Avgränsningar 

Jag kommer i min undersökning att använda mig av de två dagstidningarna Aftonbladet och 

Dagens Nyheter. Att jag valt just dessa två beror på att de varit igång ett tag och är förhållandevis 

stabila i sin utgivning vid den tidpunkt som jag undersöker. De har också båda en 

Stockholmsupplaga och trycktes båda i Stockholm vid den här tiden. Jag tror att det kan ha 

betydelse utifrån att Stockholm var huvudstad och att det i sin tur kan ha ökat tidningarnas 

intresse och möjlighet för bevakning av de olika frågor som berör barn. Detta ska i sin tur sen 

förhoppningsvis öka mina möjligheter att finna ett lämpligt material att arbeta med.  

Att jag valt just år 1882 beror på att den nya folkskolestadgan träder i kraft i januari 1882 och att 

lagen om barnarbete kommer till 18 november, 1881. Dessa två händelser borde synas i 

tidningen år1882. Genom att välja detta årtal så tror jag också att man fått lite perspektiv kring 

diskussionerna av de här två händelserna.   

Jag har inte strävat efter någon jämn fördelning av artiklar över året utan bara varit intresserad av 

artiklarnas innehåll, så det är slumpen som styrt hur många artiklar som finns representerade i 

respektive månad i mitt undersökningsmaterial. 
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Eftersom jag tror att tidningsartiklar om barn kommer att vara ganska få så har jag valt att ta med 

alla typer av texter såväl artiklar och notiser som annonser. 

Med barn menar jag de barn som är i åldern 7-14 år. Det var med några få undantag till denna 

åldersgrupp som skolstadgorna vände sig även lagen om barnarbete riktade sig till barn i det här 

åldersintervallet. 

1.3 Hypotes 

Min hypotes är att jag kommer att hitta få artiklar som handlar om barn med anledning av den 

nya folkskolestadgan eller utifrån lagen om barnarbete. Jag tror att de flesta artiklarna om barn 

kommer att handla om olyckor eller brott. Min hypotes är också att det kommer att vara skillnad 

i nyhetsrapporteringen från Dagens Nyheter respektive Aftonbladet. 

2. Forskningsläge 

Jag kommer under denna rubrik mycket kortfattat redogöra för hur folkskolan utvecklas under 

1800-talet och hur industrialismen under slutet av 1800-talet påverkade barnens vardag och hur 

detta så småningom leder fram till lagen om barnarbete. 

2.1 Folkskolan och barnen 

De förändringar som diskuteras och som sker i början av 1800-talet hade sin utgångspunkt 

utifrån den sociala och politiska strukturen i slutet på 1700-talet. I samhället fanns en tydlig 

uppdelning av de olika klasserna som bönder, borgare med främst handelsmän men även en del 

hantverkare och de ämbetsmän som arbetade i statsapparaten var ytterligare en klass. 

Skoldiskussionen rörde här vilken typ av undervisning som behövdes för de gamla och nya 

samhällklassernas behov. Så under 1800-talets första årtionden handlar diskussionen om ett 

behov av att förändra skolväsendet.  Folkundervisningen var inte bara knuten till kyrkan utan 

även till fattigvården vid den här tiden. Det riktades dock skarp kritik mot att undervisningen i 

alltför stor utsträckning tjänade de kyrkliga intressena. Det var kritik i tidningar och i andra 

offentliga forum som tvingade fram debatten om skolväsendet efter 1807 års skolreform. 1807 

års skolordning innebar ett större utrymme för språk och innefattade även ämnen som geografi, 

geometri och naturvetenskap. I 1724 års skolordning hade man krävt att eleverna vid inträdet till 

skolan skulle kunna läsa utantill. 1807 skärptes dessa krav betydligt, nu skulle man inte bara 
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kunna läsa svenska utan även läsa latin obehindrat och även kunna räkna. Ganska snart kommer 

dock kritik som säger att skolväsendet måste omdanas och inrättas i enlighet med de olika 

samhällsklassernas behov. 

Tillkomsten av 1842 års folkskolestadga är en händelse som kommer att få stor betydelse för vårt 

lands utveckling. Även om det fanns skolor redan före 1842 så var den allmänna folkbildningen 

bristfällig. Många insåg att det behövdes förbättringar men det var svårt att finna en gemensam 

lösning. Men efter många och långa debatter togs alltså ett avgörande steg av 1841 års riksdag 

och följande år utfärdades en kunglig förordning som innebar att folkskolestadgan var sjösatt. 

1842 kommer en folkskolestadga som bland annat innebär att man såväl i städerna som ute i 

socknarna tvingas börjar bygga skolor och anställa utbildade lärare. 1842 års folkskolestadga 

innebar också att alla barn blev ”skyldiga” att förvärva vissa kunskaper och färdigheter. Det här 

var en process som tog tid. Man löste dock undervisningen på olika sätt i början. Hemläsningen 

var ett alternativ som sågs som ett stöd till den framväxande skolgången. Hemläsningen vilade 

på en tradition av muntlig hemundervisning sedan medeltiden. Det var också många 

församlingar som hade en ambulerande skola med en lärare där tiden för undervisning blev kort 

eftersom mycket av lärarens tid gick åt till att förflytta sig. Men med tiden som skolhusen 

byggdes så ökades undervisningstiden.   

Den obligatoriska folkskolan är från början i stort sett en kommunal angelägenhet under kyrklig 

ledning. Men ganska snart har staten skaffat sig ett allt starkare grepp över skolan. 

I boken Utbildningshistoria menar Olof Wennås att det var sekulariseringen och strävanden hos 

icke kyrkliga grupper som drev på processen att skilja skolan från kyrkan. Bakom detta låg motiv 

av både social och politisk art, ideologiskt grundade på jämlikhetstanken
1
.  Man ville skapa en 

folkskola så att den överallt i landet kunde bli en allmän medborgarskola för alla barn men också 

att den skulle bli en bottenskola för högre utbildning. Det omedelbara ansvaret för 

folkundervisningen innehades av en skolstyrelse i varje skoldistrikt som valdes på 

sockenstämman med kyrkoherden som ordförande. Skolstyrelsen skulle göra upp regler för 

skolorna som innehöll bestämmelser om undervisningen, disciplinen samt vård och förvaltning i 

övrigt
2
. Detta skulle sedan godkännas av domkapitlet. Föreskrifterna och villkoren i 1842 års 

                                                 
1
 Nordström (red) 1998 s.21 

2
 Nordström (red) 1998 s.21 
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skolstadga bestod endast av 14 paragrafer men när den förnyade stadgan kommer 1882 så har det 

blivit 10 kapitel med tillsammans 68 paragrafer. Ingen av de två stadgorna innehöll något mål 

eller syftesbeskrivning för undervisningen utan när det gäller innehållet så innehöll det endast 

vilka ämnen som skulle förekomma.  

Mats Sjöberg tar i sin artikel upp en del av de diskussioner som de statliga konflikterna gav 

upphov till
3
. Det var bland annat inskränkningen av kristendomsundervisningen i den nationellt 

giltiga undervisningsplanen som gjorde att folk blev ursinniga. Sjöberg menar att när 

folkskolsstadgan kom 1842 var det ett styrinstrument som gav utrymme för mycket olika 

tolkningar
4
. Den folkskola som växte fram präglades av lokala – ekonomiska, sociala och 

kulturella villkor. Men genom de statliga reformerna som kommer på 1860-talet och 1870-talet 

med bland annat folkskoleinspektionen, reformeringen av lärarutbildningen, 

statsbidragsreformerna och normalplanen och så vidare så hoppades man att stärka det centrala 

inflytandet och homogenisera folkskolan. 

Eftersom det varit svårt att få 1842 års skolstadga omsatt i verkligheten var behovet stort av 

tillsyn. Den högsta centrala ledningen av folkskoleväsendet utövades av Kungl. Maj:t i 

ecklesiastikdepartementet. Trots att flera motioner om folkskoleinspektion framkommit vid flera 

riksdagsmöten under år 1850 så var det först år 1861 som chefen för ecklesiastikdepartementet 

förordnade 20 inspektörer. Dessa inspektörer hade olika bakgrund så som militärer, präster, 

läroverkslärare osv. Folkskoleinspektörerna skulle ingjuta respekt och kräva efterlevnad av de 

statliga reglerna men de skulle också ge information både till folket och till regeringen. 

Inspektionen skulle vara ”piskan och statsbidragen skulle vara moroten”
5
. 

För att få ytterligare bättre överblick över folkskolorna föreslog man i riksdagen att en byrå 

skulle inrättas inom ecklesiastikdepartementet. Riksdagen biföll detta förslag och 1864 var 

folkskolebyrån i gång. Vid 1881 års möte betecknade statsrådet C.G Hammarskjöld inspektionen 

så som ”regeringens ögon i orterna”
6
. 

I 1882 års folkskolestadga preciserades åldern för skolplikt till åldern 7-14 år. Det hade endast 

varit en rekommendation i 1842 års stadga men var trots det allmän praxis redan 1842. Men 

                                                 
3
 Nordström (red) 1998 s. 165 

4
 Nordström (red) 1998 s. 166 

5
 Nordström (red) 1998 s.167 

6
 Sörensen  1942 s. 15 
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stadgan 1882 innebar fortfarande inte att alla barn mellan 7-14 år var tvungna att besöka skolan. 

1882 års stadga innebar att folkskolan inte tog emot elever yngre än 7 år eller äldre än 14 år.   

Kraven på heltidsläsning ökar dock med 1882 års förskolestadga. Den nya medborgaren skulle 

inte längre fostras efter Luthers lilla katekes utan skulle nu fostras till demokratiska, likställda 

och aktiva människor. Ämnena samhällskunskap och hembygdskunskap och en mer aktiv 

pedagogik skulle nu ersätta utantillärandet och skapa förutsättningar för att den nya 

samhällsordningen skulle kunna förverkligas. Men som sagt alla dessa reformer stötte på 

motstånd ibland ett mycket starkt motstånd bland befolkningen man ville försvara sina intressen 

mot den statliga offensiven. Detta motstånd tog sig uttryck i skrivelser, kommittéer, skolstrejker 

och tidningsbevakningar. På grund av att barnen behövdes i hemmet som arbetskraft så var 

frånvaron hög i skolan men även en sådan sak som att barnen hade brist på kläder och skor 

gjorde att man inte kom till skolan. Det var också svårt för barnen att få hjälp med läxorna 

eftersom föräldrarna ofta hade dåliga eller inga skolkunskaper. Från skolans sida så lockade man 

ofta barnen till skolan med mat och kläder. Detta kan ses dels som godhjärtade handlingar men 

kan också ses i uppfostrande syfte för att lära barnen tacksamhet och för att se att goda 

prestationer lönar sig. 

Fattigvårdens program med fattigskolor för undervisning av de fattigaste barnen motiverades av 

viljan eller tanken att reducera tiggandet eller helt utrota detta. De åtgärder som vidtogs skulle 

hålla barnen borta från att tigga på gatorna. Fattigskolorna ställde ofta inga förkunskapskrav hos 

barnen. Flickornas undervisning var oftast koncentrerad på de praktiska ”husliga” momenten. 

Ytterligare ett argument för flickors undervisning var den moraliska fostran eftersom de skulle 

bli nästa generations mödrar. Skolgången vid de olika skolorna var gratis och byggde ofta på 

välgörenhet och olika typer av allmosor. Till exempel belönades ofta flit. Belöningen kunde bestå 

av bland annat biblar, psalmböcker och inte sällan av kläder. 

 

Uppfostringsanstalterna växer fram under 1800-talet som en reaktion på att många barn inte 

kunnat få arbete eller av olika skäl inte kunnat fortsätta sina studier. Det blir då viktigt att 

samhället lämnar bidrag för att uppfostringsanstalterna skall ta sig an dessa fattiga och vanartiga 

barn för man menar att vanart hos barn är resultat på dålig miljö och uppfostran. Vanart menade 

man utvecklades dessutom uteslutande till grövre brottslighet. 
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I folkskoleinspektörernas berättelser kan man år 1860 läsa att skolgången är ojämn och ses som 

det största hindret för undervisningen
7
. Några av orsakerna är avståndet till skolan, brist på 

ordnade vägar, svårt för föräldrarna att utrusta barnen med matsäck, kläder och skor, föräldrarnas 

behov av hjälp i arbetet hemma eller att föräldrarnas fattigdom tvingar barnen att ta tjänst som 

vallhjon, barnflickor etc
8
. På flera håll inrättades kokinrättningar för att kunna ge barnen ett eller 

två mål mat om dagen. Ibland villkorade man genom att de fattiga barnen fick olika typer av stöd 

som till exempel extra ransoner av spannmål från sockenmagasinet eller pengar från fattigkassan 

om de gick ordentligt i skolan. 

2.2 Industrialismen och barnen 

På 1880-talet var Sverige ännu ett agrart land men industrialiseringen och urbaniseringen är på 

gång att få sitt genombrott. Allt fler av arbetarklassens kvinnor arbetade nu i industrierna. I 

staden växte det upp olika arbetarstadsdelar med hyreskaserner som var mörka, små och fuktiga. 

För att förbättra sina villkor organiserade sig arbetarna i fackföreningar och i det 

socialdemokratiska partiet. Strejken blev ett viktigt vapen för att kämpa för rättigheter som till 

exempel 8-timmars arbetsdag, löneförhöjningar, allmän rösträtt och förbud mot barnarbete. 

Arbetet har under historiens gång ändrat karaktär både som teknisk process och som socialt 

förhållande. Den industriella tillverkningen av varor bygger på andra arbetsmetoder än vad den 

förindustriella gjorde och förhållandet mellan mästare och gesäll var annorlunda än det mellan 

fabrikant och arbetare i 1800- och 1900-talets fabriksproduktion
9
. Olsson menar att övergången 

från de förkapitalistiska produktionsformerna till de nya, kapitalistiska kännetecknas av en kamp 

mellan fabrikanterna och arbetarna
10

. För arbetaren innebar livet på fabriken ett beroende. 

Arbetaren var beroende av tekniska maskiner och av den som ägde maskinerna för att kunna 

göra sitt jobb. Arbetaren ägde heller inget vilket skiljer arbetaren från till exempel bonden. Under 

stora delar av 1800-talet hade fabriksägarna stora problem att få arbetarna att utföra de sysslor 

som skulle göras. Olsson menar att ett led i detta var fabriksskolornas grundande för 

undervisning av barnarbetare på kväller och helger
11

. Fabriksskolornas uppgift var att bygga upp 

                                                 
7
 Sörensen 1942 s. 135 

8
 Sörensen 1942 s. 137 

9
 Olsson 1980 s. 24 

10
 Olsson 1980 s. 33 

11
 Olsson 1980 s. 41 



 7 

arbetsmoralen hos arbetarna och höja nivån av respektabilitet och moral. Olsson har i sin 

avhandling undersökt hur barn utnyttjades av svenska fabrikanter inom industrier som cigarr-, 

tändsticks-, och glastillverkningen. Genomsnittsåldern var 11 år och lönen var bara en tredjedel 

av en vuxens lön. 

Barnarbetet i det industriella fabrikssystemet var baserat på två olika faktorer, barn var billigare 

arbetskraft än vuxna och de var lättare att disciplinera till de arbetsformer som präglade 

fabriksarbetet
12

. 

Olsson menar dock att det var just genom den industriella revolutionen som barnarbetet 

avskaffades vilket innebar att vi fick en växande barnarbetslöshet istället
13

. År 1881 kommer en 

lag som bland annat förbjuder arbete för barn under 12 år i fabrik och begränsar arbetstiden för 

barn mellan 12 – 14 år till 6 timmar per dag. Olsson menar dock att barnarbetet hade börjat 

minska redan innan denna lag och menar att sambandet finns att söka i de teknologiska 

förändringar som sker under den här tiden från mitten på 1800-talet fram till sekelskiftet men 

medger att det inte är vetenskapligt korrekt att peka på de teknologiska förändringarna som enda 

förklaring 
14

. Maskinerna hade på många håll gjort barnen överflödiga och oanvändbara för att 

de inte kunde sköta maskinerna. Vi ska dock komma ihåg att det inte bara var i industrin som 

barn arbetade utan barns arbetskraft ansågs både naturligt och nödvändigt i jordbruks- och 

skogsarbetet. 

 

Det här är en tid med mycket dynamik i utvecklingen med som sagt industrialismens intåg men 

också jordbruket som befinner sig i en moderniseringsprocess, förbättrade kommunikationer 

både via järnvägen men också sjövägen är faktorer som också bidrar till landets utveckling. 

Pressen är också på stark frammarsch under 1800-talet vilket bidrar till debatt och opinion. 

Under 1870-talet väcks flertalet motioner för att få till stånd en lag om barnarbete. Men det är 

först den 18 november 1881 som Kungl. Maj:t utfärdar en förordning som säger att minimiåldern 

för barnarbete skall vara 12 år och att barn mellan 12-14 högst får arbeta sex timmar per dag och 

i åldern 14-18 år sätts maxtiden till elva timmar medan nattarbete förbjuds helt. Förordningen 

                                                 
12

 Olsson 1980 s. 160 
13

 Olsson 1980 s. 137 
14

 Olsson 1980 s. 145 
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säger också att minderåriga alltså under 15 år skall närvara vid undervisningen vid folkskolan
15

.  

Sörensen menar dock att genom dispenser till olika industrier var förordningen raserad redan 

innan den trädde i kraft
16

. Avgörande var det motstånd som mötte i stora kretsar och de starka 

intressen som krävde att inga större förändringar skulle  ske i rätten att använda minderåriga som  

arbetskraft. 

3. Metod 

Jag kommer dels att göra en kvantifiering men också en innehållsanalys utifrån artiklarna i de två 

dagstidningarna, Dagens Nyheter och Aftonbladet. Eftersom mitt huvudsakliga syfte är att 

undersöka Vad man skrev om barn så kommer den kvantitativa delen i min undersökning endast 

bestå av att undersöka antalet artiklar i respektive tidning samt att sedan göra en slags kvantitativ 

ämnesgruppering utifrån antalet artiklar. Innehållsanalysen kommer att bestå av en undersökning 

av de två tidningarnas olika artiklar och dess innehåll. Jag kommer i första hand att analysera 

texternas huvudtyp, textens tematik, språkhandlingar, attityder och ramar. Jag kommer att gå 

igenom samtliga nummer från måndag till och med lördag under år 1882 av respektive tidning. 

Jag kommer att temagruppera de olika texterna och därefter göra ett urval från de artiklar jag 

finner representativa för den diskussion som pågår kring barnen och som jag bedömer har 

potential att tillföra något till min undersökning. För att hitta dessa tidningsartiklar har jag använt 

mig av Kungliga Bibliotekets (KB) tidningsarkiv i Stockholm. Båda dessa tidningar som ingick i 

min undersökning är från år 1882 och finns på mikrofilm. 

 

Jag kommer att använda mig av textanalysen som metod för att undersöka artiklarnas innehåll. 

Textanalysen är ett verktyg inom innehållsanalysen och är en generell beteckning för kvalitativa 

sätt att närma sig texter. Textanalys förutsätter ett perspektiv, begrepp och en frågeställning som 

ger analysen riktning och redskap för att förstå texterna
17

. När det gäller media så kan 

textanalysen ge svar på frågorna vad och hur. Språkforskare menar att texter ofta består av de tre 

huvudtyperna, beskrivande, berättande och den argumenterande texten
18

. Genom att analysera 

dessa huvudtyper så säger det något till mottagaren av texten om avsändarens sätt att organisera 

                                                 
15

 Sörensen 1942 s. 147 
16

 Sörensen 1942 s. 148 
17

 Håkansson (red) 2004 s. 63 
18

 Håkansson (red) 2004 s. 72 
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sin text för att nå ut med sitt budskap. En beskrivande text lägger vikt vid rumsliga förbindelser 

mellan elementen i diskursen medan en berättande text markerar tidsmässiga och kausala 

förbindelser och den argumenterande texten försöker att med olika diskurser överbevisa 

mottagaren om något. 

En viktig och central uppgift i textanalysen är att bestämma vad den aktuella texten egentligen 

handlar om, textens tematik. Temat kan enligt Hellspong & Ledin delas in i makrotema och 

mikrotema där makrotema är textens huvudämne alltså det texten handlar om. Det görs ofta 

redan i rubriken medan mikrotemat är underämnet som snabbt ska fånga upp makrotemat för att 

läsaren inte ska bli förvirrad
19

. För att en text ska kunna skapa en relation till sin läsare behöver 

textens avsändare skapa en relation eller ett socialt samspel. Det är ett mönster som texten själv 

ritar upp för sitt samspel med läsaren. Hellspong & Ledin menar att det handlar om textens 

mellanmänskliga eller interpersonella struktur
20

. I den interpersonella strukturen finns tre viktiga 

begrepp som avslöjar hur texten vill verka mot sin omgivning, vilken hållning texten intar och 

vad den visar att den gör. Hellspong & Ledin kallar dessa begrepp för språkhandlingar, attityder 

och ramar
21

. 

När det gäller språkhandlingar kommer jag att titta på vilka sociala strategier texten använder. 

Använder den till exempel en förtrolighetsstrategi för att skapa gemenskap eller söker texten 

kanske samtycke kring en negativ språkhandling eller försöker den skapa försiktighetsstrategier 

för att markera respekt och kanske vill mildra en kritik eller befallning. När det gäller texternas 

attityder kommer jag att titta på i vilken utsträckning texten visar vad den tycker eller känner 

genom att använda till exempel värdeord som bra, dåligt, fattig, rik, glad och hur signaleras det i 

texten. Avslutningsvis kommer jag att titta på textens ramar i form av vilka vi möter i texterna. 

Vilka pronomen framträder? Inom begreppet ramar kommer jag också att titta på om och i så fall 

hur texten skapar närhet - distans. Att titta på dimensionen närhet – distans blir en slags 

sammanfattning av den interpersonella strukturen i texten.    

                                                 
19

 Hellspong & Ledin 2006 s. 118 
20

 Hellspong & Ledin 2006 s. 158 
21
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3.1 Frågeställningar 

. Hur många artiklar finns det som har ett innehåll som handlar om barn och vad består innehållet 

av?   

. Går det att koppla artiklarnas innehåll till den folkskolestadga som träder i kraft år 1882? 

. Går det att koppla artiklarnas innehåll till den lag om barnarbete som träder i kraft år 1881? 

.  Kan man se några skillnader i rapporteringen kring barn i respektive tidning och kan man 

koppla artiklarnas innehåll till en slags nyhetsvärdering alltså vad man tyckte var viktigt att 

skriva om när det gällde barn? 

3.2 Urval 

Efter att ha gått igenom samtliga nummer av Dagens Nyheter och Aftonbladet från år 1882 så har 

jag gjort ett urval av de artiklar från respektive tidning som handlade om barn. Därefter gjorde 

jag en gruppering utefter de olika artiklarnas teman. Jag har sedan utifrån respektive temagrupp 

valt ut de artiklar som jag tycker bäst beskriver de temaområde jag grupperat artiklarna efter. 

Artiklarnas rubriker har ofta varit vägledande för att skapa respektive temagrupp. Artiklarna 

inom respektive temaområde har för det mesta varit förhållandevis lika i sitt innehåll. Ibland 

hade de två tidningarna bevakat samma händelse men för att öka bredden på min undersökning 

har jag då bara valt den ena artikeln men den andra finns så klart med i statistiken över hittade 

artiklar. 

3.3 Material 

Den svenska pressen har funnits i fyra sekler. Den moderna tidningen utvecklas först under 

1800-talet. I slutet på 1800-talet och i början på 1900-talet finns en uppsjö av tidningar såväl 

dagspress som veckopress. Dagspressen hade målet att skapa opinion, spegla omvärlden såväl 

inrikes som utrikes. Villkoren har växlat utifrån ekonomiska förutsättningar, teknisk standard och 

hållning till läsaren. Under åren 1880 – 1897 sattes problem under debatt och pressen blev den 

arena där många av striderna stod. En ny verklighet krävde andra litterära uttrycksformer och 

man fann dem i realismen och naturalismen
22

. Det sociala reportaget och intervjun blev pressens 

metoder att spegla det nya. De två tidningar Aftonbladet och Dagens Nyheter som jag valt att 
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använda som källmaterial i min uppsats var båda viktiga föregångare till tidningen idag men på 

olika sätt. 

Aftonbladet startades av Lars Johan Hierta år 1830. Aftonbladet var en daglig 

eftermiddagstidning och som sagt en viktig föregångare. Tidningen förde en kritisk journalistik 

och drogs vid upprepade tillfällen in av statsmakten. Hierta gjorde sig snabbt känd som taktikern 

som alltid visste vad han gjorde. Till exempel så höll han sig med hyrda ”ansvaringar” för att 

hålla tidningen igång trots alla indragningar. Med hjälp av dessa ”ansvaringar” kunde Hierta 

hålla tidningen igång med hjälp av ny ansvarig utgivare och ny titel. Aftonbladet ansågs vara den 

liberala oppositionens främsta vapen i kampen mot en konservativ monarki och hans följsamma 

statsapparat. Tydligare än någon av sina föregångare illustrerar Aftonbladet pressens 

dubbelkaraktär, alltså att en tidning är eller kan vara såväl ett affärsföretag som ett ideologiskt 

instrument
23

. Aftonbladet vände sig inte till massorna under den här tiden, utan läsekretsen var de 

bildade initierade. Tidningen rymde mer text än sina konkurrenter men var också dyrare. Trots att 

man vände sig till en mer bildad läsekrets hindrade det inte att tidningen i vissa sammanhang tog 

ställning för samhällets ”lägre” skikt exempelvis genom agitation för en humanare 

sociallagstiftning. Med tiden utvecklades Aftonbladet till att bli Sveriges första moderna 

kvällstidning. 

År 1864 skapade Rudolf Wall Dagens Nyheter och därmed den moderna morgontidningen. Till 

skillnad från Hierta framträdde aldrig Wall offentligt som politiker. Men som pionjär för nya 

idéer och metoder anses han höra till de främsta
24

. Wall skapade en tidning som skulle bäras ut 

till läsaren/prenumeranten istället för att hämtas vid tryckeriet. Detta var ovanligt på den här 

tiden i Stockholm. Han gjorde dessutom tidningen billigare vilket ledde till att upplagorna sköt i 

höjden och drog därmed in de så viktiga annonspengarna som fick finanserna att gå ihop. För att 

öka läsintresset hos läsaren skapade Wall en lättläst typografi, korta och koncisa nyhetsnotiser 

med utförliga referat av mer sensationella händelser, mycket förströelseläsning med till exempel 

följetonger. Detta arbetssätt hade redan anammats av flera utländska tidningar. Där Hierta och 

hans efterträdare var långrandiga och akademiska så var Walls målsättning att var kort och rakt 

på. Wall strävade hellre efter att vara rakt på sak än att analysera och diskutera. Wall var en 
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inbiten liberal med social rättvisa, frihet för den enskilde och sparsamt med offentliga medel på 

programmet
25

.  Redan 1880 var Dagens Nyheter Stockholms och därmed Sveriges ledande 

tidning med en upplaga på 15000 ex. 

Under 1800-talet kommer alltså de moderna dagstidningarna och då fick dagspressen 

masspridning. Detta hade sin bakgrund i en stark befolkningsökning och de samhällsförändringar 

som hängde samman med industrialismen. Den begynnande urbaniseringen och 

marknadshushållning, ökad läskunnighet samt utvecklingen av den tekniska 

tidningsproduktionen är några exempel på sådana samhällsförändringar. I det urbaniserade 

samhället ökade informationsbehovet samtidigt som ökad läskunnighet skapade en större 

potentiell läsekrets. Den ökade marknadshushållningen medförde i sin tur en expanderande 

annonsmarknad. 

4. Undersökning och resultat 

Under denna rubrik kommer jag att analysera och diskutera kring några av de artiklar jag valt 

som på olika sätt representerar teman som berör barnen.  

Jag börjar med att göra en kort redovisning av hur respektive tidning är uppbyggd och därefter 

visar jag hur jag grupperat mina artiklar utefter temaområde. Jag har gått igenom samtliga 

nummer av Dagens Nyheter (DN) och Aftonbladet från år 1882, från januari och till med 

december. Två datum som är viktiga att förhålla sig till i undersökningen är dels den 18 

november 1881 för då träder en arbetslag i kraft som innebar ett förbud för barn under 12 år att 

arbeta i fabriks- och hantverksarbete.  Det andra datumet är 20 januari, 1882 för då träder den 

nya folkskolestadgan i kraft. Sen får man ju alltid betänka att det tar ett tag innan en lag kommer 

igång eller får genomslag. Jag har i min undersökning valt att kalla den som skrivit artikeln för 

skribent eftersom det ibland är oklart vem som skrivit artikeln. Det framgår inte alltid om det är 

tidningens journalist eller om det är någon annan. Till exempel så kan det vara en domare som 

skickat in ett brev om sina tankar och funderingar kring rättsväsendet som han vill ha publicerat. 

Självklart så är det sedan tidningen som är ansvarig för publiceringen men som sagt ibland har 

det varit svårt att avgöra vem som skrivit vad. 
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4.1 Dagens Nyheter och Aftonbladet år 1882 

Dagens Nyheter (DN) ges ut måndag till och med lördag 1882. På söndagar, nyårsdagen, 

långfredagen, påskdagen, annandag påsk, kristihimmelsfärdsdag, pingstdagen, annandag pingst, 

midsommardagen, julafton, juldagen, annandag jul och nyårsafton kommer inte någon tidning. 

Tidningen består av en framsida med ett stort antal annonser och längst ut till höger på denna 

sida finns en spalt med artiklar och notiser. När jag säger notiser så menar jag en text som endast 

är fyra rader eller mindre medan artikeln innehåller betydligt mer text. Längst ner på framsidan 

finns alltid en följetong. Sidan 2 och 3 är ett uppslag där sidan två innehåller utrikesnyheter, 

telegrafnyheter, inrikesnyheter, kulturnyheter och artiklar och notiser från domstolarna, polisen, 

rådhusrätten. Sidan tre innehåller ”Hvarjehanda” nyheter, turlistor för sjöfarten och tågen samt 

olika typer av kungörelser och sist men inte minst väderleksbulletinen. Baksidan på tidningen 

innehåller endast annonser. Den beskrivning jag gett av tidningens struktur stämmer inte alltid 

men för det mesta. Under flera lördagar på året och under hela december kommer DN  ut i en A 

och B-upplaga. A-upplagan innehåller då nästan bara annonser och följetongen medan B-

upplagan tar upp nyheterna men även denna del innehåller också en stor mängd annonser. 

I min undersökning så har jag i DN under år 1882 hittat 159 texter som på något sätt behandlar 

ett ämne som berör barnen. Jag har valt att göra följande temagruppering för att göra 

analysmaterialet mer hanterbart: 

 

Olyckor/brott    24 st 

Annonser för skolor och kurser 29 st 

Folkskolan utanför Sverige    7 st 

Välgörenhet    18 st 

Folkskolan i Sverige   46 st 

Uppfostran        9 st 

Vädjan om bistånd   11 st 

Barnarbete    12 st 

Hälsofrågor        3 st 

 

Aftonbladet ges ut måndag till och med lördag år 1882. På nyårsdagen, långfredagen, påskdagen, 

annandag påsk, kristihimmelsfärdsdag, pingstdagen, annandag pingst, midsommardagen, julafton, 
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juldagen, annandag jul och nyårsafton kommer inte heller någon tidning. Aftonbladets framsida 

består av annonser och väderleksrapporten. På uppslaget kan man på sidan 2 läsa en följetong, 

utrikesnyheter och inrikesnyheter ofta är dessa i längre artiklar så som en hel eller halv spalt. På 

sidan 3 hittar läsaren ekonominyheter, telegrafnyheter och lite blandat.  Baksidan innehåller lite 

blandade ämnen. Men även i denna tidning så verkar inte strukturen fast utan kan ibland ändras. 

I min undersökning så har jag i Aftonbladet hittat 69 texter som på något sätt behandlar ett ämne 

som berör barnen. Artiklarna har fördelats på följande sätt: 

 

Olyckor/brott        4 st 

Annonser för skolor och kurser 13 st 

Folkskolan utanför Sverige     5 st 

Välgörenhet        15 st 

Folkskolan i Sverige   18 st 

Uppfostran          1 st 

Vädjan om bistånd          7 st 

Barnarbete        6 st 

Hälsofrågor        0 st 

4.1.1 Olyckor och brott 

Att jag valt att ha olyckor och brott under samma rubrik har att göra med att dessa artiklar ofta 

har flera gemensamma punkter eller att de går i varandra. En olycka kan vara ett brott men ett 

brott kan också bli en olycka. Dessa båda teman har ofta i tidningarna sensationell prägel över 

sig. Vilket betyder att skribenten ofta valt att ha en väldigt detaljerad värderande strategi i sin 

beskrivning av de olika händelseförloppen. Längden på artiklarna varierar från 10 rader och upp 

till cirka 50 rader. Det är alltså ganska mycket text och läsaren blir väl insatt i förhållandena. 

Dessa artiklar har ofta inget tydligt makrotema alltså ingen rubrik utan meningen inleds med ett 

par ord i fet stil för att läsaren ska tro sig förstå vad artikeln handlar om. Det finns inget tydligt 

mikrotema som fångar upp de inledande orden utan läsaren måste läsa hela artikeln för att förstå 

innehållet. Ofta så kan som sagt inte läsaren av de fetade orden förstå vad texten ska handla om. 

Exempel är I livsfara…
26

., Lek och allvar…
27

., En 8-åring brännvinets offer
28

… och Farlig 
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leksak
29

. Artikeln med inledningen I livsfara handlar om en tolvårig pojke till en grosshandlare 

Söderberg som under badning fick kramp och höll på att drunkna men blev räddad av ingenjör E. 

Borg. Artikeln Lek och allvar handlar om en 8-årig dotter till en aktad industriidkare som gjort 

upp eld i sin dockspis och fick så svåra brännskador att hon sedan avled och artikeln En 8-åring 

brännvinets offer handlar om hur 8-åringen Johan Albert son till snickaren J. Fagerström blir 

bjuden på brännvin av arbetarsönerna R. Lundqvist och J. A. Eriksson när de är och badar. Den 

8-åriga sonen får i sig sådana mängder att han avlider. I slutet på artikeln får föräldrarna komma 

till tals genom att de förklarar ”att sonen aldrig bjudits på brännvin i hemmet samt att de ej 

kunnat tro honom hafva något begär till brännvinet”. Att någon annan än skribenten får komma 

till tals är ovanligt i artiklarna om brott och olyckor. I dessa artiklar är det oftast bara polisen som 

kommer till tals. I artikeln Farlig leksak så får läsaren veta att 10-årige sonen Gustav har vakat 

över sin några månader gamla syster vid halv tre tiden på morgonen. Gustav har då borrat hål på 

en knallhatt som exploderat och följden blir att vänstra handens tumme slitits bort och att 

lillfingret och långfingret skadats. Då fadern maskinisten Ljungberg fick se sin blödande son 

svimmade han. ”Af tummen återfanns endast en mindre benskärfva hängande i ena 

gardinen.”Detta är ett tydligt exempel på sensationsjournalistik. 

Ytterligare ett exempel på sensationsjournalistik är artikeln med rubriken Mordmani hos barn. I 

denna artikel får vi veta att den femårige sonen Gustaf till en högt ansedd sångerska trots att han 

ser frisk och rosig ut med ett förtjusande ansikte är bortskämd, näsvis och tjuvaktig. ”Den lilla 

varelsen formligen törstar efter blod och för att tillfredställa denna böjelse så har han redan 

gjort flera mordförsök på sin 1-årige lillebror.” Han har till och med lovat att mörda sin mor så 

snart han har krafter
30

. Artikeln avslutas med att det här inte är ovanligt för fader- och moderlösa 

barn i Paris. 

Aftonbladet har 1 artikel om brott som handlar om snatteri och 3 artiklar om olyckor.  De tre 

artiklarna om olyckor handlar två drunkningar och en innebränd. Artiklarna är uppbyggda på i 

stort sett samma sätt som de i DN men har mer en informationskaraktär alltså inte så detaljerade 

och inte så många värdeord. 
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I de artiklar jag hittat om brott i de båda tidningarna så är det uteslutande pojkar som omnämns 

och de omnämns oftast i inledningen som minderåriga eller vanartiga. De brott de har gjort sig 

skyldiga till är snatterier, inbrott, misshandel, fickstölder och att de berusat sig på alkohol. 

Generellt så består artiklarna om brott och olyckor av allmänna språkhandlingar med påståenden 

från skribentens sida. Det är i berättande form vilket innebär att artikeln utgår från ett eller flera 

subjekt som det händer något med. När det gäller olyckor så anges alltid subjektet med namn och 

då med efternamn och ålder. I en av de artiklar jag hittat om olyckor är subjektet en flicka. Hon 

nämns dock inte med namn utan vi får bara veta att hon är dotter till en aktad industriidkare. I 

artiklarna så kopplas alltid subjektet till fadern med hans namn och yrke.  När det gäller brott  så 

varierar det om  subjekten är namngivna eller anonyma. Artiklarna innehåller tidsmässiga och 

kausala orsaksförklaringar ofta i långa kedjor. Läsaren får alltid veta när något skett och var och 

oftast varför. Artiklarna har alla gemensamt att de beskriver attityder med värdeord som farliga, 

lilla, svåra, färger, lömsk och så vidare. Ofta talar värdeorden om för läsaren vad vi skall tycka 

om de olika beteendena genom att skribenten använder ord som lättvindigt, obetänksamt, 

sanslöst, förargelseväckande beteende och så vidare. Artiklarnas ramar kan visa på både distans 

och närhet. De kan visa på distans för den läsare som lever långt ifrån dessa händelser men dom 

kan också visa på närhet för dem som av olika skäl kan identifiera sig med texten.    

Jag hittade förhållandevis få artiklar om olyckor och brott för åldersgruppen 7-14 år om man till 

exempel jämför med antalet artiklar om folkskolan i Sverige under det år jag undersökte. Jag 

antar att om jag undersökt ungdomar i åldern 14-18 år så hade siffran varit betydligt högre. De 

artiklar som handlar om brott och olyckor är skrivna utifrån en strategi att någon har misslyckats. 

På olika sätt förstår läsaren att det är föräldrarna som på något sätt brustit i sin tillsyn eller 

uppfostran. I flera av de artiklar jag analyserat så har olyckorna och brotten dock berott på att 

barnen varit själva och utan vuxenuppsikt. Jag har i min undersökning sett att detta ofta tolkats 

från rättsväsendet och samhället som att föräldrarna inte klarade av att uppfostra sina barn. Som 

jag ser det så handlade det mer om att föräldrarna allt mer under den här tiden inte fanns hemma 

pga arbete. I en av artiklarna där föräldrarna kommer till tals så säger föräldrarna att de varit 

tvungna att jobba och inte kunnat förmå barnet att gå till skolan
31

. 
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Utifrån mitt undersökningsmaterial så tycker jag att både de arbetsmarknadspolitiska och de 

sociala skälen hänger samman. I och med att båda föräldrarna arbetade så behövde barnen tillsyn 

och visst mått av omvårdnad. Artiklarna om olyckor och brott visar att inbrott, snatterier, 

misshandel, fickstölder men också att så unga barn som 7-14 har berusat sig är vanligt. Det är 

klart att detta måste ha varit en oroväckande tendens för samhället. 

4.1.2 Annonser för skolor och kurser 

Annonserna för skolor och kurser ser likadana ut i båda tidningarna. Dessa annonser återfinns i 

tidningarna i början av januari inför att vårterminen skall starta. Det är lite märkligt att man 

annonserar efter elever mitt i läsåret. Det tolkar jag som att det inte på något sätt var självklart att 

man fortsatte i skolan på våren även om man gått i skolan på hösten. Det finns också ett par 

annonser i augusti inför hösten och det är märkligt åt andra hållet eftersom vi idag har så att 

läsåret börjar till hösten vilket borde föranleda att flertalet annonser återfanns till hösten. 

Annonserna ligger på framsidan och blandar typsnitt, storlekar på typsnitt och blandar fet stil och 

icke fet stil
32

. Att annonserna ligger på framsidan tolkar jag som att man tycker det här med 

skolan är viktigt och därför ger dom en så framträdande plats. När jag ser dessa annonser i dag 

utifrån min kontext så ger dessa annonser ett rörigt intryck. Men jag tror att målgruppen för de 

här annonserna var föräldrar med god läsvana och kanske att man imponerades över många olika 

stilar i respektive annons. Det är säkert också så att dessa annonser är ett Stockholmsfenomen 

eftersom det fanns förhållandevis mycket att välja på så var det viktigt att positionera sig. Ute i 

landet så behövde man kanske inte annonsera för det fanns kanske inte så mycket att välja på. 

Annonserna består av allmänna språkhandlingar med erbjudanden som den vanligaste 

handlingen. Till exempel så erbjuds de elever som önskar att på julferierna åtnjuta undervisning i 

välskrifning till en kostnad av 4 kronor
33

. För detta kommer man att få intyg över metoden och 

prov på vunnen färdighet. Annonserna är argumenterande och lockande. Här är makrotemat 

tydligt med fetade rubriker i ett större typsnitt och ett helt annat typsnitt än i övriga texten. 

Terminen det här året börjar den 16 januari så jullovet är en månad långt. Makrotemat följs direkt 

av ett mikrotema som berättar vad annonsören vill. Annonserna har i förhållande till dagens 

kontext ett distanserat tilltal med flickor och gossar men är också värderande när man även 
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hälsar mindre försigkomna välkomna till den praktiska arbetsskolan
34

 eller när man erbjuder 

finare qvinnobildning.  Flera av de här annonserna påminner om dagens skolannonser nu när det 

blivit konkurrens bland skolorna för att locka till sig elever. Annonserna för skolor och kurser är 

de enda texterna som har bilder och då i tecknad form ofta en hand som skriver. Annonserna till 

skolan var också påfallande många under det år jag undersökte vilket kan tyda på att intresset för 

skolan var stort. Jag har också funderat över vilka som läste de här annonserna kanske var de här 

skolorna för dem som var bättre bemedlade i samhället. Annonserna fordrade som sagt att man 

var läskunnig och att man hade tillgång till en tidning.  

4.1.3 Vädjan om bistånd 

Både DN och Aftonbladet har flera artiklar med vädjande kvinnor. Samtliga av de artiklar jag 

hittat under året om vädjan om bistånd på olika sätt innehöll vädjan om hjälp från just kvinnor. 

Redan i makrotemat får läsaren klart för sig vad det kommer att handla om. Med rubriker som 

Ädla medmänniskor
35

, Sjukdom fattigdom förtviflan
36

, En bön till den godhjärtade allmänheten
37

, 

Varen barmhhertige
38

 och Mor och dotter
39

. Rubriken Mor och dotter skulle kunna handla om 

något annat men det finns så få artiklar som handlar om kvinnor i tidningen att när man läser 

tidningen så märker man efter en stund att om det handlar om kvinnor så är det oftast en vädjan 

om bistånd. Mikrotemat följer direkt i första meningen där läsaren får rubrikens innehåll 

bekräftad. 

    Varen barmhärtige! 

  “En militärhustru hvars man öfvergifvit henne och lemnat 

   riket för fem år sedan, vågar genom 

  sjukdom oförmögen att försörja två minderåriga 

   barn, bönfalla hos den barmhertiga allmänheten 

   om någon liten hjelp. Listor och betyg äro inlemnade å 

  Tidningskontoret nr 10 vid Gustaf  Adolfs torg, der de 
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  godhetsfulla bidragen torde lemnas”
40

. 

 

Språkhandlingen i samtliga dessa artiklar är uppbyggda med en förtrolighetsstrategi av 

uppmanande karaktär. Läsaren uppmanas indirekt att läsa artikeln för att sedan bege sig till en 

viss bokhandel som står i artikeln eller till Dagbladskontoret. Där finns listor och betyg från de 

kvinnor som behöver hjälp. Dessa listor och betyg har som syfte att verifiera att kvinnorna talar 

sanning. Artiklarna har två olika typer av attityder dels en som vädjar till läsaren med hjälp av 

ord som fattig, utblottad, övergiven av sin man. Denna typ av attityder gör ”ont i magen”. Det 

gör ont att läsa att någon har det så svårt. Den andra typen av attityder talar om för läsaren vilken 

godhjärtad eller ädel människa den är som skänker bistånd och genast känner man som läsare att 

sorgeklumpen i magen lättar något när man förstår att man som läsare kan göra något för dessa 

behövande människor. Dom här artiklarna skapar närhet genom att vända sig direkt till mig som 

läsare med hjälp av pronomen som hon, mig, dig och du men det hjälper också till att artiklarna 

har så mycket värdeord. Samtliga artiklar berättar också om att det finns minderåriga barn i 

familjen. Tre artiklar av dom jag tagit upp är dessutom insatta i tidningen precis dagarna innan 

jul, annars så är de jämnt spridda under året. Det var alltså inte fler under jultid. Att de finns där 

under julen ger en nästan absurd känsla då tidningarna dagarna innan jul har stora annonser om 

mat, kläder, teatrar och restaurangbesök. Artiklarna är berättande så till vida att kvinnorna 

beskriver sina liv men eftersom det är uppbyggt som en vädjan så blir det också en 

argumenterande språkhandling till läsaren att hjälpa till. Som läsare så förstår man att dessa 

kvinnor och barn är i nöd då de är väldigt utelämnade i dessa artiklar. 

När jag undersökt dessa artiklar så förstår jag att många familjer hade det svårt och var beroende 

av ekonomisk hjälp. Sörensen tar ju också upp detta och menar att ett stort skäl till barnens 

frånvaro i skolan berodde på föräldrarnas fattigdom
41

. Artiklarna där kvinnor vädjar om hjälp och 

bistånd och artiklarna om välgörenhet visar att många familjer var beroende av andras gåvor för 

att klara sitt uppehälle. 
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4.1.4 Folkskolan utanför Sverige 

Att jag valt att ta med dessa artiklar då de endast indirekt handlar om barn beror på att jag tyckte 

det var intressant att bevakningen var så pass stor och att jag misstänker att det kan ha haft 

betydelse för Sveriges egen utveckling av folkskolan. Både Aftonbladet och DN har långa 

artiklar om skolans nuläge och utveckling i Europa och Förenta staterna. DN har också en artikel 

från Ryssland med sensationell prägel. I DN kan vi bland annat läsa om Den nya franska 

skollagen
42

, Skola sprängd i luften
43

, Undervisningsfrågan i Frankrike
44

, En viktig skolreform
45

 

och i Aftonbladet finns under det år jag undersökt bland annat dessa rubriker. 

Undervisningsväsendet i Spanien
46

, Skolväsendet i Förenta staterna
47

.  Skola sprängd i luften har 

som sagt en sensationell prägel och beskriver en judisk skola i Ryssland som sprängdes i luften. 

Den säger alltså inget om skolväsendet i Ryssland ”Polis och militär infunno sig genast och en 

mängd lemlästade lik framgrävfdes”. Det här var en olyckshändelse med gastuber och inget 

attentat. Det kan ju vara så att det var svårt för pressen att få ta del av Rysslands skolpolitik och 

därför väljer man att skapa en artikel där ordet skola ingår i rubriken. De övriga artiklarna är 

oerhört väl genomarbetade. Aftonbladets artikel om Skolväsendet i Förenta staterna visar på hur 

stor del av landets budget som går till skolväsendet och hur stor del som består av lärarlöner. 

Skribenten börjar artikeln med att säga att inget land i världen betalar så stora summor för 

undervisning som Förenta staterna. Detta skrivs i en tid då DN och Aftonbladet nästan varje dag 

har artiklar som handlar om de svenska lärarnas ”mycket dåliga löner”. 

Artikeln Den nya franska skollagen berättar att även hemundervisningen nu ställs under ”statens 

vaksamma uppsigt”. Skribenten till artikeln har hämtat sin information från Times. Artikeln 

beskriver vidare hur man i den franska regeringen är oense om det mesta när det gäller hur staten 

skall kontrollera skolan. Artikeln tar också upp mer ämnesspecifika diskussioner som att 

republikanerna vill slopa religionsundervisningen. Undervisningsväsendet i Spanien menar att på 

sista tiden så har intresset för folkundervisningen varit större än någonsin i Spanien. Även den 

artikeln tar upp statistik över landets kostnader för utbildningen och visar även statistik över 

elever inskrivna i skolan i respektive land i Västeuropa. Länderna är grupperade i 4 olika grupper 
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där grupp 1 har flest elever i skolan och grupp 4 har minst, i den gruppen finns endast Ryssland 

representerat. Sverige kommer på tredje plats i grupp 1. Det finns dock ingen not om var 

statistiken kommer ifrån men skribenten konstaterar i sin artikel att resultat kanske skulle se 

annorlunda ut om man tog i beaktan att ländernas ålder för inträde till skolan varierar. 

En viktig skolreform tar upp att Preussens utbildningsministrar har gjort en skrivelse om vikten 

att varje skola måste ha en egen gymnastiksal och helst en lekplats för att ”motarbeta den 

andliga utmattningen och onaturliga brådmognad som äro en följd af det nuvarande 

skolsystemet”. Skribenten till denna artikel gör en jämförelse med hur man skulle sett på den här 

typen av skrivelse i länder som England eller Tyskland. Skribenten avslutar artikeln med Månne 

ej mycket af allt detta förtjenar beaktas i vårt eget land (Sverige) hvars skolväsende – såsom en 

högt ärad riksdagstalare en gång yttrade – befinner sig i” krokryggighetens period”. 

Flera av utrikesartiklarna är minst en spalt men ofta två. Makrotemat är tydligt, läsaren får direkt 

veta vad artikeln kommer att handla om. Makrotemat följs av ett tydligt mikrotema. Allmän 

språkhandling är påståenden av berättande karaktär med kausala och tidsmässiga förklaringar. 

Flera av artiklarna innehåller mycket namn på orter och personer men också mycket siffror där 

man till exempel jämför olika länders kostnader för utbildning. Dessa namn och siffror tolkar jag 

som ett tecken på att skribenterna velat skapa trovärdighet för sina artiklar. 

 

Jag blev överraskad av den utrikesbevakning om folkskolan som tidningarna hade. Jag kopplar 

detta till att vi här i Sverige har ett stort intresse  för hur andra länder bygger sin folkskola och 

söker förebilder.  

4.1.5 Folkskolan i Sverige 

Den absolut största frågan kring folkskolan i DN och Aftonbladet under det år jag undersökt 

handlar om lärarnas ”låga” löner. Jag valde att inte ta med dessa artiklar i min statistik då de inte 

hade något direkt fokus på barnens tillvaro i skolan eller i samhället utan att dessa artiklar var 

endast av ekonomisk karaktär. Jag har dock valt att ta med en insändare som resonerar om 

lärarlönen. Artiklarna om folkskolan är för det mesta minst en spalt men ofta två. Aftonbladet har 

en serie i två delar som heter Folkundervisningen i riket del I och II där del I har två spalter och 

del II har fem spalter alltså mycket text. Folkundervisningen i riket del I inleder sin artikel med 
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att ta upp stadgan för folkskoleundervisningen i riket från 18 juni, 1842 och hur denna stadga 

genomgått en mängd förändringar genom åren fram till och med 1880
48

. 

Med anledning av den utvecklade folkskolestadgan som kom i januari 1882 så känner sig nu 

Aftonbladet manade att informera allmänheten om undervisningsväsendets nya viktiga 

bestämmelser. Artikeln redogör sedan för undervisningen, organisationen med skolråd och 

skoldistrikt, läroämnen och lärokurser. 

Folkundervisningen i riket del II fortsätter sedan att ta upp hur själva klassrummet ska 

organiseras med läromedel och skolträdgårdar
49

. De här två artiklarna är av informationskaraktär 

där skribenten har bedömt ämnet så viktigt att han eller hon har tagit på sig rollen att informera 

allmänheten. DN tar bland annat upp artiklar med rubriker som Folkskolans lönefråga
50

, Tyska 

skolans avslutning inför sommaren
51

, Slöjdundervisning i folkskolan
52

, Styfbarnet folkskolan
53

. I 

artiklarna som behandlar folkskolan lägger skribenten flera värderingar och framför allt talar han 

eller hon om var man står i frågan. Detta gör att läsaren får en färdig tanke om rätt eller fel. Till 

exempel i artikeln Folkskolans framtid så anser skribenten att folkskoleinspektionen och andra 

kammaren har behandlat frågan i stort riktigt och uttrycker att man inte förstår varför lärarna 

gnäller och att de inte skall känna avund mot de lärare som undervisar på högre nivåer. 

Skribenten uttrycker tydligt att vi istället skall tacka folkskoleinspektionen för inrättandet av 

många folkskolor och att många lärartjänster skapats. 

I artikeln Tyska skolans avslutning får vi veta att det varit många prominenta gäster som deltagit 

på avslutningen. Detta är en av få artiklar som tagit upp att det är terminsavslutning och 

stundande sommarlov. Artikeln om slöjdundervisningen vill visa på att eleverna vid Adolf 

Fredriks församling utmärkt sig väl och att lokalerna har anpassats för verksamheten. Den 

berättar också att gossarna även har undervisats i bokbinderi, skomakeri, skrädderi och även i 

maskinarbete. Dessa artiklar är skrivna med en positiv attityd och där det klart och tydligt 

framgår vad skribenten tycker. Folkskolan är i centrum och har med det utrymme det fått i 

pressen visat på att den är viktig. Artikeln Styfbarnet folkskolan är en insändare som ifrågasätter 
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hur folkskolläraren ska kunna leva på sin låga lön. Det framgår inte vem som skriver men det 

skulle kunna vara en lärare. Insändaren uttrycker en stark besvikelse mot statsmakten som inte 

tar denna fråga på allvar. Insändaren menar att lärarna är satta på svältkur och blir skuldsatta. Det 

är bra att DN valt att publicera denna insändare då den skapar en balans till de annars så positiva 

artiklarna. Som läsare så förstår man av den här insändaren att det finns mycket att göra innan 

man har folkskola för alla. Även artikeln Vördsam petition angående förbättring af 

undervisningen i folkskolorna visar att det finns mycket att göra inom skolan
54

. Skribenten 

önskar en mer praktisk riktning på undervisningen där kurserna ska lämpas efter lärjungarnas 

blivande ställning genom att läsa ämnen som stats- och lagkunskap, affärs- och hälsolära. 

Skribenten tycker även att utanläsningen bör försvinna och att religionsundervisningen skall 

kortas och att ”oundgängligt villkor för folkskolans förbättring måste anses att densamma helt 

och hållet undantages kyrkans kontroll och sättas under världsliga myndigheters kontroll”. 

Gemensamt för artiklarna om folkskolan är att de har tydliga makroteman där ordet folkskola 

alltid ingår och där textens första rader fångar upp rubriken. När man läser artiklarna så är de av 

en diskuterande och informerande karaktär. 

 

I min undersökning så var artiklarna om folkskolan i majoritet och det tycker jag visar på att 

skolan har en viktig plats i samhället år 1882. När jag analyserat artiklarna förstår jag att det 

pågick ständiga diskussioner och debatter om hur folkskolan skulle organiseras. Wennås menar 

att det saknades mål- och syftesbeskrivning i såväl folkskolestadgan från 1842 men också i den 

som träder i kraft 1882
55

. Det här är nog något som påverkar folkskolan länge men de ständiga 

diskussionerna och debatterna beror nog också på att folkskolan i sin form vid den här tiden är en 

förhållandevis ny företeelse. Sjöberg menar att folkskolestadgan från 1842 var ett styrinstrument 

som gav utrymme för mycket tolkningar
56

. Det här syns i mitt undersökningsmaterial där man 

diskuterar allt från ekonomi, ämneskunskaper, klassrumsmiljö, skolgårdsmiljö, lärarlöner och 

lärarnas kompetens. Man diskuterar också hur mycket av utbildningen som skall vara teori 

respektive praktik. För att skapa någon slags enhetlig undervisning skapas olika kontrollverktyg 

så som ecklesiastikdepartementet där man sedan förordnar 20 inspektörer
57

. Att artiklarna är så 
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många tror jag beror på att den reviderade folkskolestadgan trätt i kraft januari 1882. Det är ju till 

exempel på grund av den stadgan som Aftonbladet känner sig manade att informera läsarna om 

vad den innehåller
58

. Det här tolkar jag som att tidningarna vid den här tidpunkten har en viktig 

roll som informationsbärare. Men jag tror också att lagen om barnarbete 1881 påskyndar 

processen att fler barn skall komma till skolan och därför försöker politiker, dagspress m.fl. 

verka för att ge en positiv  bild av folkskolan som nödvändig för att skapa bildning. 

4.1.6 Välgörenhet 

Artiklarna om välgörenhet har alla ett tydligt makrotema vilket gör att läsaren direkt förstår vad 

det handlar om. Mikrotemat knyter an direkt till makrotemat. Artiklarna har däremot lite olika 

innehåll då välgörenheten ser lite olika ut. Under det år jag undersökt så anordnas det många 

basarer där makrotemat till exempel är Basar för fattiga, obotligt sjuka och vanföra barn
59

. 

Artiklarna som handlar om basarer är av berättande karaktär där basarerna är subjektet som det 

händer något kring nämligen att det på olika sätt samlas in en summa pengar. Artiklarna 

innehåller mycket siffror vilket skapar trovärdighet då det blir tydligt för läsaren vad 

insamlingarna betyder konkret. 

Artiklarna innehåller också namn och yrken på dem som är initiativtagare, ibland finns även 

namn på den som skänkt gåvor eller pengar. Att sätta ut namn skapar närhet och gör att många av 

läsarna säkert känner den som givit eller på olika sätt ställt upp för en god sak. Artiklarna 

använder värdeord som god, välvillig och generös. En annan typ av välgörenhetsartiklar är dom 

där välgörenheten sker direkt i skolan. Artikeln Välvilja mot skolbarn handlar om hur 

landshöfdingen grefve Trolle-Wachtmeister under 20 års tid dagligen bekostat fri 

middagsspisning åt fattiga barn
60

. Han har även ombesörjt att det finns en slöjdskola för flickor. 

Artikeln berättar också att även grefvinnan ägnat skolan stor uppmärksamhet. En annan artikel 

med samma tema är Nit för folkskolan som berättar för läsaren att ett testamente öppnats från 

kronolänsmannen, ingenjören A. W. Granbom
61

. Granbom har startat en fond och skänkt en 

summa pengar där det är tänkt att räntan skall användas för skolans behov. I artikeln står 

dessutom att läsa 
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  ”I sammanhang härmed må äfven omtalas ett 

  vackert bevis på ädelt nit och verksam kärlek för 

  det uppväxande slägtets uppfostran till duglighet 

  och arbetshåg. Häradshöfding Granboms fru 

   härstädes undervisar nemligen hvarje lördags e.m 

  under terminens lopp folkskolans qvinliga lärjungar i handaslöjd” 

 

En av artiklarna avviker från de andra genom att inte ha en namngiven avsändare. Det är 

nämligen jultomtar som är givare. I artikeln Tusen fattiga barn har jultomtar skänkt kläder och 

julmat till barn i 32 städer
62

. Artikelns budskap till läsaren är att tacka alla jultomtar och att alla 

barn i Sverige nu kan se fram mot julen med glädje. Detta ger en slags tanke om 

fosterlandskärlek. Ytterligare en typ av artiklar är de som berättar om olika typer av belöning för 

till exempel flit och goda gärningar. I artikeln Skolan för lemlästade får läsaren veta att en 11-

årig elev vid namn Maria Nilsson lam i vänster arm fått undervisning i handarbete och då sytt en 

duk som hon senare lämnar över till prinsessan Engenie och för de får hon en slant insatt på sin 

sparbanksbok
63

. I samma artikel får vi veta att bleckslagargesällen Johan Jonsson vars alla 

fingrar är amputerade gjort en silverdosa efter beställning av konungen. Vi får sedan veta att 

denna bleckslagargesäll försörjer sig själv. Folkskolorna i Stockholm har premieutdelning till de 

elever som gjort betydande framsteg i välskrivning och rättstavning. Eleverna får gruppera sig 

efter vilken bedömning de får. Vart och ett av barnen i de fem första grupperna erhöll respektive 

1kr, 80, 60, 50 och 40 öre. Genom att använda värdeord som vänlig, omtanke och god i 

förhållande till fattiga, sjuka och vanföra så skapar annonsen ett vi och dom perspektiv. Vilket 

innebär att texten uttrycker att några står i ett slags beroendeförhållande till de goda. 

Underförstått så visar texten en attityd av tacksamhet. Artikeln Skola för lemlästade vill säkert 

skapa en attityd av hopp för de som har olika handikapp, det kan gå bra ändå. När artiklarna 

innehåller namn så ökar sannolikheten för att man som läsare känner närhet eller kanske till och 

med identifikation med personen. Hade det bara stått han eller hon så hade texten blivit mer 

anonym vilket gör att man som läsare distanserar sig. Många skolor lockade barnen med mat och 
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kläder. Det här kunde tolkas som godhjärtade handlingar men också så att barnen skulle lära sig 

att känna tacksamhet. 

4.1.7 Uppfostran 

Dessa artiklar är överrepresenterade i DN medan Aftonbladet endast har en artikel. Gemensamt 

för de här artiklarna är att det inte finns något tydligt makrotema utan de har rubriker som inte 

riktigt talar om vad artikeln kommer att handla om. Det finns heller inget tydligt mikrotema utan 

textens egentliga innehåll eller poäng kommer en bra bit in i artikeln. Ett skäl till det kanske är 

att det är känsligt att ta upp dom här frågorna vilket gör att skribenten väljer att  skapa texter 

utifrån en försiktighetsstrategi. Artikeln Skolan och hemmet låter läsaren veta att i Vinslöfs 

pastorat så har lärare och lärarinnor i samråd med skolrådets ordförande ordnat ett föräldramöte 

med avsikt att ge föräldrar och målsmän tillfälle att yttra sina tankar rörande skolväsendet, dels 

inom distriktet men man vill även försöka bringa hemmet och skolornas verksamhet mera i 

samklang med varandra
64

. I slutet på artikeln får läsaren veta att det också hölls ett föredrag i vad 

som anses vara en god barnuppfostran. Artikeln berättar att åhörarna lyssnat uppmärksamt. I mitt 

c-uppsatsarbete är det första gången jag hör talas om föräldramöte men kanske börjar nu 

folkskolestadgan få sitt genomslag. Jag tolkar artikeln som beskrivande med en dold uppmaning 

som språkhandling till andra skolor att ta efter. När skribenten skriver att åhörarna lyssnande 

uppmärksamt så tror jag att det är en beskrivning av en attityd som betyder att kanske fler skolor 

skulle ta sin chans att kommunicera med föräldrarna för att de skall förstå vikten av att skicka 

barnen till skolan. 

I DN kan vi läsa rubriken En maning till skolungdomen och dess målsmän. Denna maning går ut 

på att såväl barnen som deras målsmän under sommarlovet skall tänka över vilken riktning 

studierna skall ta då läsvägen är övferfolkad i alla riktningar medan utbildningarna för våra yrken 

för en tynande tillvaro
65

. Artikeln talar sig varm för de yrkesinriktade utbildningarna och menar 

att det skänker trygghet och oberoende och använder metaforen sin egen lyckas smed. 

Artikelförfattaren tar också upp att lönen är god även för dem som väljer ett praktiskt yrke och 

att man inte behöver känna skam. Artikeln avslutas med en uppmaning om ”Friskt mod barn”. 

Artikeln har ett tydligt makrotema men saknar mikrotema. Läsaren måste läsa en bra bit för att 
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förstå vad artikeln handlar om. Artikeln har en språkhandling som syns redan i rubriken eftersom 

det är en uppmaning. Det är en argumenterande text eftersom den gör reklam för de 

yrkesförberedande utbildningarna. Den här artikeln tycker jag tar upp en diskussion som vi har 

idag nämligen att yrkesinriktade utbildningar måste få ta större plats inom vårt 

utbildningsväsende. 

En annan artikel tar upp Om uppfostringsanstalter för vanvårdade barn
66

. Vid den här tiden är 

vanvårdade barn ett bekant uttryck medan vi idag aldrig skull ha en sådan rubrik i tidningen. Här 

får läsaren redan i rubriken veta vad artikeln ska handla om och det kanske är för att ämnet inte 

är så känsligt på den här tiden. Det är DN: s skribent som har tagit sig friheten att för läsarna 

återge vad ordförande i rådhusrätten skrivit i Dagbladet. Ordföranden är bekymrad och upprörd 

över alla de barn som stått tilltalade för olika typer av brott. Ordföranden menar att det är svårt 

att döma barnen när de blivit utsända av föräldrarna att stjäla. Han har frågat föräldrarna varför 

barnen inte är i skolan och då har föräldrarna svarat att barnen inte velat gå till skolan. 

Ordföranden undrar hur det kan få bero på barnens fria vilja, ”föräldrarne ursäktat sig därmed 

att de sjelfva måste för sitt arbete vara borta om dagarne och ej kunde egna barnen någon tillsyn 

eller att de ej egde några medel att tvinga barnen till lydnad alt de obotfärdigas förhinder”
67

. 

Ordförande menar att samhället måste ta hand om dessa barn även om det medför en stor kostnad 

och vill nu veta vems ansvar detta är. Han förordar uppfostringsanstalter. Artikeln avslutas med 

att DN: s skribent tycker att denna framställan är behjärtansvärd och menar på att stat och 

kommun måste samverka i denna viktiga fråga. Skribenten menar att det bara finns att vinna på 

ett sådant samarbete och hänvisar till England som ett föregångsland i denna fråga. Domaren 

visar tydligt engagemang i sin attityd för barnen. Läsaren förstår att han känner oro. Det här är en 

argumenterande text för att skapa uppfostringsanstalter. Artiklarna om uppfostran hänger ju lite 

grann samman med belöningar och flit. En god uppfostran och bra studieresultat kunde ju 

rendera till olika typer av belöningar. 

Flera av artiklarna om uppfostran är bra och belyser tydligt ett samhällsproblem som fanns då 

men som också finns nu. De påminner mycket om de diskussioner vi har idag kring till exempel 

föräldrars uppgivenhet inför att barnen själva bestämmer för mycket över sitt liv men artiklarna 
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belyser också ansvarsfrågan, vems ansvaret är för de barn/ungdomar som inte går i skolan eller 

som är på väg in i till exempel kriminalitet. Ytterligare en fråga i artiklarna är vem som ska ha 

tillsyn över barnen när båda föräldrarna arbetar. Diskussionen kring vem som ska betala för de 

hjälpinsatser som sätts in diskuteras flitigt i de artiklar jag analyserat men det är också en fråga 

som diskuteras idag.  

4.1.8 Barnarbete 

Dessa artiklar är endast notiser. Makrotemat talar om att det handlar om minderåriga och 

eftersom det endast är notiser på 4-6 rader så går det snabbt för läsaren att ta reda på vad som står. 

De flesta notiserna tar upp och ifrågasätter lagen om förbud för minderåriga att arbeta. I notisen 

Minderårigas arbete i fabriker så har bruksägarna överklagat till kommerskollegiet för att få 

mildrande bestämmelser i förordningen kring minderårigas användande vid fabriker
68

. Men det 

finns också notiser som vill verka för att lagen följs. Ett sådant exempel är notisen Minderåriges 

användande i fabriker som har en motsatt vinkling på frågan, där har Stockholms västra 

arbetareförening anordnat ett möte som besöktes av så många personer som lokalen tillät. Mötet 

uttalade i stort sätt sitt gillande för samtliga förordningar och tyckte till och med att vissa gott 

kunde förstärkas för att skydda barnen ytterligare. Önskan från deltagarna var att hantverk och 

annan hantering skulle ställas under samma kontroll som fabrikerna
69

. Även notisen  

Minderårigas användande i fabriker vill stärka barnens rätt genom att berätta hur polisen 

tilldömt en fabriksidkare böter på 50 kronor för att ha använt minderåriga i sin fabrik
70

. Det här 

är alltså två olika notiser men med exakt samma rubrik och även med ett gemensamt budskap 

nämligen att minderåriga inte ska användas i fabriker. Den notisen där polisen delat ut böter har 

en språkhandling av uppmanande karaktär och med en attityd som talar om vad konsekvenserna 

blir om man inte följer lagen. Aftonbladet har en artikel som beskriver länsstyrelsernas kontroller 

och utskick av blanketter för att kunna göra uppföljningar av den lag som trädde i kraft i 

november 1881
71

. 

                                                 
68

 Aftonbladet 12 april, 1882 
69

 DN 6 mars, 1882 
70

 DN 8 mars, 1882 
71

 Aftonbladet 2 maj, 1882. 



 29 

Olsson menar i sin avhandling att det var just genom den industriella revolutionen som 

barnarbetet avskaffades vilket fick till följd att det blev barnarbetslöshet
72

. Med tanke på den lag 

som kommer i november 1881 som förbjuder en stor del av barnarbetet för barn under 12 år 

så ökas behovet av meningsfull sysselsättning för barnen på dagtid. I de artikelmaterial jag hittat 

om minderårigas arbete så är de många som ifrågasätter och vill söka olika typer av dispenser för 

att behålla barnarbetet men det fanns också de artiklar som förmedlade en positiv bild till den här 

lagen och som ytterligare ville stärka skyddet för barnen. Självklart så fanns det stora variationer 

i landet men det jag har kunnat se i ett begränsat material är ändå att många ville följa lagen. Att 

polisen rapporterade i tidningen om böter för de som inte följt lagen tolkar jag som att man ville 

visa att det blev allvarliga konsekvenser för det här lagbrottet. 

4.1.9 Hälsofrågor 

Som jag redovisat ovan så fanns det tre artiklar i DN som kan kopplas till barns hälsa. Men det 

har även i andra artiklar jag tagit upp funnits ämnen kring barns hälsa som till exempel att 

anordna miljöer för gymnastik och utelek. Artikeln Örat och skolan berättar att konsistorium i 

Wurtemberg genom ett cirkulär till lärarna gjort dem uppmärksamma på att lärjungarnas 

ouppmärksamhet kan bero på svaghet i hörseln
73

. Lärarna ombeds därför att undersöka saken 

noga och sätta dessa lärjungar närmast sig samt att göra föräldrarna uppmärksamma på 

problemet. Skribenten till artikeln avslutar med att konsistoriet förtjänar allt erkännande för detta 

initiativ och hoppas att detta skall vinna efterföljd här hos oss svenskar. I artikeln Lek och allvar  

vill skribenten berätta för läsaren om vikten av att skolbarnen har en skolgårdsmiljö som 

stimulerar till lek för den fysiska hälsans skull
74

. Den tredje artikeln En uppvisning i gymnastik 

berättar om en uppvisning från Klara skola där skribenten är djupt imponerad över vad som 

visats och rekommenderar andra skolor att ta efter då den fysiska träningen är minst lika viktig 

som att läsa och räkna
75.  

Dessa tre artiklar är korta mellan 8-12 rader därför blir inte temana så 

viktiga eftersom läsaren snabbt kan tillgodogöra sig texten. Språkhandlingen är av uppmanande 

karaktär. Texten argumenterar för att barnens vardag skall vara stimulerande och att klassrummet 

skall vara utformat på ett sätt som gör att även barn med hörselnedsättning skall kunna 
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tillgodogöra sig undervisningen. Eftersom texten vill få något gjort så är värdeorden positiva och 

vädjande. 

4.1.10 Övrigt 

Jag har inte redovisat dessa artiklar i antal och ej heller i min statistik men under det år jag 

undersökt så finns det ett antal artiklar där barnen indirekt finns med i det offentliga samtalet i 

dagspress. Till exempel så fanns det flera artiklar som beskrev hur hela eller delar av familjer 

emigrerade till Amerika. Ett exempel är artikeln En hustru med fem barn som beskriver hur mor 

och barn begav sig från Uppsala för att göra den långa resan till Amerika
76

. I Amerika väntade 

fadern. Vi får veta att ett av barnen var svårt sjuk redan när resan påbörjades. Skribenten 

spekulerar i barnets svåra lidande över Atlanten. Det finns också under det här året många 

artiklar och notiser om självmord. Det är mestadels män men man kan ju tänka att flera av dessa 

män också var fäder eller bröder vilket i sin tur påverkade barnen på olika sätt. Det förekommer 

också många artiklar om drunkningsolyckor. Där också de flesta är män men också unga pojkar. 

Artikeln Se efter barnen redogör för att en sexårig pojke drunknat
77

. Det pågår ingen debatt i 

tidningen om eventuell simundervisning men under sommaren så får läsaren följa en simskola i 

Stockholm från start till slut vilket väl ändå tyder på någon slags medvetenhet om behovet av 

simundervisning. Det är överhuvudtaget många artiklar om olycksfall med dödlig utgång och då 

främst med unga och äldre män inblandade. Det finns också ett stort antal artiklar om bränder 

och ofta allvarliga sådana med dödlig utgång. De artiklar jag tagit upp  under rubriken övrigt 

tycker jag belyser ett behov av att tillvarata barnens intressen. På ett sätt så tar de olika artiklarna 

inom respektive temaområde upp områden eller diskussioner som i alla fall på sikt försöker ta till 

vara barnens intresse. Det blir en slags viktning när tidningen skriver om olyckor och katastrofer 

men sedan om hur vi på olika sätt kan ta ansvar genom att som politiker fatta beslut men också 

att man som enskild medborgare kan hjälpa till med exempelvis välgörenhet och bistånd. 

5. Sammanfattning 

Mitt syfte med det här arbetet har varit att undersöka det offentliga samtalet i dagspress om barn 

med utgångspunkt från den folkskolestadga som trädde i kraft år 1882 och den lag om barnarbete 
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som trädde i kraft år 1881. Jag har även undersökt andra artiklar som handlat om barn för att 

skapa mig en översiktlig bild om Vad man skrev om barn. Jag har gjort en kvantitativ 

innehållsanalys av ett antal artiklar från Dagens Nyheter och Aftonbladet år 1882.  

Som metod har jag använt ett antal verktyg för att tolka texternas innehåll. Jag valde att titta på 

texternas makro respektive mikrotema. När jag tittade på typ av text så är den berättande typen 

den vanligaste texten men också den argumenterande texten fanns representerad. Det är också så 

att en och samma text kan innehålla mer än en texttyp. När jag tittat på textens attityder så har de 

olika värdeorden visat tydligt vad någon tycker eller känner i texten och det i sin tur har gjort att 

jag kunnat utläsa texternas ramar och med hjälp av begreppen närhet och distans kunnat få svar 

på hur avsändaren velat förhålla sig till mottagaren. Av de artiklar jag undersökt så har flera 

språkhandlingar funnits representerade så som påståenden, frågor och uppmaningar. Generellt så 

kan jag säga att det är ämnets karaktär som styrt vilken språkhandling skribenten använt. Jag 

kommer nedan att kommentera och redovisa mina frågeställningar som har varit min 

utgångspunkt för att ta reda på Vad man skrev om barn  år 1882. 

 

Hur många artiklar finns det som har ett innehåll som handlar om barn och vad består 

innehållet av? 

Jag hittade sammanlagt 228 artiklar i Dagens Nyheter och Aftonbladet inom följande teman.  

 

Olyckor/brott    28 st 

Annonser för skolor och kurser 42 st 

Folkskolan utanför Sverige  12 st 

Välgörenhet    33 st 

Folkskolan i Sverige   64 st 

Uppfostran    10 st 

Vädjan om bistånd   18 st 

Barnarbete    18 st 

Hälsofrågor     3  st 

 

Jag är mycket positivt överraskad över de antal artiklar jag hittat som jag tycker bevisar att 

barnen fanns representerade i den offentliga debatten. Dels så hittade jag många fler artiklar än 
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vad jag trodde men jag blev också positivt överraskad över att det fanns så många olika teman 

representerade. Även om det inte ingått i min undersökning att titta på tidningarnas bevakning av 

städer respektive landsorten så förvånade det mig att bevakningen var så jämn. Det förvånade 

mig också att utrikesnyheterna med fokus på folkskolan fanns så väl representerade. Av de båda 

tidningarnas respektive totala bevakning så består ca ¼ av artiklarna om folkskolan i Sverige. 

När det gäller bevakningen på temat barnarbete så har Aftonbladet en något större bevakning än 

DN.  DN har en större bevakning av temat olyckor och brott och de har även en större bevakning 

när det gäller annonser för skolor och kurser. På något vis så känns det som att dessa olikheter 

jämnar ut sig. 

DN har fler artiklar till antalet medan Aftonbladet har färre artiklar men mer genomarbetade 

artiklar. 

 

Går det att koppla artiklarnas innehåll till den folkskolestadga som träder i kraft år 1882? 

Ja, det tycker jag att det gör. Dels tycker jag att antalet artiklar om folkskolan i Sverige visar att 

folkskolan ansågs viktig. Av de båda tidningarnas respektive totala bevakning så består ca ¼ av 

artiklarna om folkskolan i Sverige. De har alltså ungefär lika stor bevakning på detta tema. Men 

även att temagruppen folkskolan utanför Sverige är representerad med långa och genomarbetade 

artiklar tolkar jag som att det fanns ett stort intresse för folkskolans utveckling både i och utanför 

Sverige. Jag tycker att artiklarnas innehåll visar på att en ny folkskolestadga trätt i kraft. 

Aftonbladets serie till exempel utgår direkt från den nya folkskolestadgan. Jag tycker även att 

annonsutbudet visar på att man ivrigt försöker rekrytera elever till skolan. 

 

Går det att koppla artiklarnas innehåll till den lag om barnarbete som träder i kraft år 

1881? 

Ja, det tycker jag att det gör. De artiklar jag hittat inom temaområdet ”barnarbete” visar både 

direkt och indirekt att lagen trätt i kraft och att det pågår såväl en diskussion som debatt både i 

Stockholm och ute i landet. Flera av artiklarna refererar direkt till lagen om barnarbete.  

 

Kan man se några skillnader i rapporteringen kring barn i respektive tidning och kan 

artiklarnas innehåll kopplas till en slags nyhetsvärdering alltså vad man tyckte var viktigt 

att skriva om när det gällde barn? 
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Jag har i min undersökning kunnat se flera skillnader i respektive tidning kring bevakningen av 

artiklar som handlat om barn. Den största skillnaden är antalet artiklar i respektive tidning. DN 

hade betydligt fler artiklar med teman som berörde barnen, 159 st medan Aftonbladet hade 69 st. 

Bevakningen på de olika temana såg som sagt lite olika ut. Men det blir naturligt eftersom det 

skiljer sig så pass mycket i det totala antalet artiklar i respektive tidning. Ytterligare en skillnad i 

rapporteringen är artiklarnas plats i tidningen. I DN så fanns notiser på framsidan längs ut på 

högerkanten bredvid alla annonser medan artiklarna fanns på uppslaget. Notiserna har då en 

framträdande plats som gör att det är det första läsaren möter. Aftonbladet hade sina artiklar och 

notiser inne på uppslaget. Det här tolkar jag som att DN hjälper läsaren att snabbt ta till sig korta 

nyheter medan Aftonbladet förutsätter att läsaren öppnar tidningen och läser. En annan skillnad 

var att Aftonbladets artiklar ofta innehöll mera text och jag upplevde även att dessa texter var 

mer genomarbetade och ofta mer djupgående. Som jag beskrev under rubriken material så hade 

Aftonbladet vid den här tiden gjort ett medvetet val när det gällde att ha mer text än sina 

konkurrenter. DN däremot hade å sin sida gjort ett medvetet val genom att ha mer korta och 

koncisa nyheter och mer av sensationella händelser än sina konkurrenter. 

Jag vågar nog säga att mitt undersökningsmaterial kan kopplas till en slags nyhetsvärdering. Jag 

skulle vilja säga att utifrån antal och innehåll så är de artiklar jag analyserat om och kring barn 

värderade som viktiga och betydelsefulla. Jag tycker att dagspressen år 1882 har värderat temana 

om barn så viktiga att de finns med i den offentliga debatten. 

Min hypotes var felaktig så till vida att jag hittade betydligt fler artiklar kring händelserna om 

den nya folkskolestadgan och lagen om barnarbete än jag trodde. De flesta artiklarna handlade 

alltså inte om olyckor och brott utan om folkskolan i Sverige, annonser för skolor och kurser och 

välgörenhet. Att artiklarna handlade om färre olyckor och brott än jag trott kan bero på den 

åldersgrupp jag valt att undersöka. Med största sannolikhet hade detta sett annorlunda ut om jag 

undersökt barn/ungdomar i åldern 14-18. Däremot så stämde min hypotes kring att 

nyhetsrapporteringen såg olika ut i de två tidningarna. 

Jag har i min undersökning fått svar på mina frågor. När det gäller undersökningens validitet så 

anser jag att jag använt rätt metod och rätt material för att få svar på mina frågeställningar och att 

jag mätt det jag avsåg att mäta. När det gäller reliabiliteten så har jag strävat efter att vara tydlig, 
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noggrann och objektiv. Det som eventuellt kan försvaga min reliabilitet är att jag arbetat med en 

tolkande analys som metod vilket ofta påverkas av den egna kontexten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Litteratur/Källor 

Gustafsson, Karl Erik (red) & Rydén, Per (red) Den svenska pressens historia del 2 2001 

(Ekerlids förlag) 

 

Hellspong, Lennart & Ledin, Per Vägar genom texten 2006 (Lund studentlitteratur) 

 

Håkansson, Ola (red) Metodbok för medievetenskap 2004 (Trelleborg, Lunda Text AB) 

 

Olsson, Lars Då barn var lönsamma 1980 (Stockholm, Tiden)   

 

Oscarsson, Ingemar & Rydén Per (red) Pressens profiler1991 (Lund studentlitteratur) 

 

Nordström, Stig G (red) Utbildningshistoria 1998 (Uppsala)   

 

Sörensen, Anna Svenska folkskolans historia del 3 1860-1900, 1942 (Stockholm Albert Bonniers 

förlag) 

 

Källor: 

Dagens Nyheter 3 januari, 1882 



 35 

Aftonbladet 5 januari, 1882 

Dagens Nyheter 11 januari, 1882 

Aftonbladet 13 januari, 1882 

Dagens Nyheter 17 januari, 1882 

Dagens Nyheter 28 januari, 1882 

Aftonbladet 28 januari, 1882 

 

Aftonbladet 22 februari, 1882 

Dagens Nyheter 28 februari, 1882 

 

Dagens Nyheter 6 mars, 1882 

Dagens Nyheter 8 mars, 1882 

Dagens Nyheter 13 mars, 1882 

 

Dagens Nyheter5 april, 1882 

Aftonbladet 6 april, 1882 

Aftonbladet 11 april, 1882 

Aftonbladet 12 april, 1882 

Dagens Nyheter 12 april, 1882 

Dagens Nyheter 14 april, 1882 

Dagens Nyheter 25 april, 1882 

Aftonbladet 26 april, 1882 

 

Aftonbladet 2 maj, 1882 

Dagens Nyheter 26 maj, 1882 

 

Dagens Nyheter 12 juni, 1882 

Aftonbladet 13 juni, 1882 

Dagens Nyheter 16 juni, 1882 

 

Aftonbladet 3 augusti, 1882 

Dagens Nyheter 18 augusti, 1882 

Dagens Nyheter 28 augusti, 1882 

 

Dagens Nyheter 14 september, 1882 

 

Aftonbladet 26 oktober, 1882 

Dagens Nyheter 27 oktober, 1882 

 

Dagens Nyheter 4 november, 1882 

Dagens Nyheter 14 november, 1882 

Dagens Nyheter 23 november, 1882 

 

Dagens Nyheter 20 december, 1882 

Dagens Nyheter 23 december, 1882 

Aftonbladet 23 december, 1882 



 36 

Dagens Nyheter 23 december, 1882 

 

 

 

 

 

 

 


