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Sex historiker och en sociolog från Sverige, Danmark,
Island, Norge och Finland har bidragit till antologin om
barnarbete i de nordiska länderna från mien av 1800talet fram till idag.

dringen i barnarbetet har man valt en tidsram som
sträcker sig fram till våra dagar. E genomgående motiv
i undersökningarna är barnarbetets macroekonomiska
utveckling; hur vissa yrken omvandlats till barnyrken,
hur andra skapats speciellt till barn och hur en arbetsmarknad ör barn formats. Ólöf Gardarsdóir visar i sin
artikel, om barnarbete på Island 1930-1990, hur barnen
blev en viktig reservarbetskra i landets säsongarbets
präglade ekonomi. Skolarbetet tog hänsyn till dea, och
dessutom gavs lönarbetet en pedagogisk underton och en
fostrande innebörd.

Förfaarna vill visa de mångartade arbetsuppgier
som nordiska barn har utört de senaste 150 år, således a
vardagslivet och barns livserfarenheter reﬂekteras mot
den oﬀentliga debaen. Bidragens olika ämnen, från fallstudier till de långa linjerna, ger en bra överblick över det
mångdimensionella i det barnhistoriska forskningsältet.
Syet är a säa in barnarbetet i e större kulturellt och
socialhistoriskt perspektiv, och därmed också vidga den
teoretiska och metodiska barnhistoriska diskussionen.
Barnpassning, dörrörsäljning och tidningsutdelning
är exempel på traditionella arbetsuppgier ör barn som
oa negligerats i en forskning som i hög grad har
fokuserat på barns industriarbete på 1800-talet, mycket
p.g.a. a det sistnämnda är e lädokumenterat område. Idag är det barnarbete i den tredje världen som
fångar intressen, inte örhållandena i den industrialiserade västvärlden. Barns arbetsinsats hos den lokala skomakaren eller i jordbruket har inte varit lika lä a studera empiriskt. Mats Sjöbergs bidrag om barns roll i det
svenska lantbruket 1850-1950 lyer fram barnens “hjälp”
som en viktig del av familjens totala arbetskapacitet.
Forskningen har vanligen utgå från en grundsyn a
arbete principiellt inte hör till barnens värld. En kulturell blindhet som har le till viktiga frågeställningar
negligerats. Om man endast betraktar barnen som oﬀer
ör ekonomiska intressen eller likgiltiga öräldrar bortser
man samtidigt från barnens aktiva roll i historien. Flera
av örfaarna har använt självbiograﬁskt material i en
strävan a skapa en historia “underifrån”. Dea är några av de problem som diskuteras i antologin och som
skribenterna örsöker råda bot på.

Boken uppmärksammar också ålderns betydelse i den
moderna barndomen, till exempel a lönen inte bestäms
utgående från arbetets art utan på basen av hur gammal
barnet är.
Bokens övriga örfaare är Pirjo Markkola som
skriver om arbetarbarns löner som en del av familjeekonomin med utgångspunkt i Tammerfors 1890-1920.
Bengt Sandin behandlar skoldebaen i den svenska riksdagen 1850-1860. När det gällde a lösa problemet
med barn som strök omkring på gator och torg kunde
skolan fylla en funktion. Debaen kom således inte enbart a handla om synen på barnarbete utan också om
barndomens moraliska och kulturella innehåll. Ellen
Schrumpf visar hur barns betalda fulltidsarbete under
1900-talet örvandlats till deltidsarbete eer skoltid. Hon
fokuserar på relationen mellan utbildningslagstiningen och barnens verkliga liv. Ning de Coninck-Smith
diskuterar barnarbetets utveckling i Danmark 1900-1960
med fokus på dikotomin land och stad medan sociologen
Anne Solberg i sin artikel visar hur svår det är a ta barns
arbete allvarligt.
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