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ekonomiska, religiosa system och sltiktskapsrelationer. Konsekvensen av 
detta blev att inget utrymme gays for studier av barn som sadana. Trots 
detta framkommer det i litteraturen att vuxna uppfattade barn som 
vardefulla och att barnen hade betydande inflytelse pa de vuxnas varld. 

I avsnittet om den brittiska antropologin tas tva huvudstromningar upp dar 
barn hade kunnat fa en central roll. Den ena fokuserade pa den sociala 
organisationen i samhallet genom att studera hur makt och reciprocitet 
utOvades i familjen och slakten. Den andra skildrade ceremonier som barn 
och ungdomar fick genomga innan de kunde bli socialt accepterade som 
vuxna. 

I del III behandlas den amerikanska kulturantropologin som berort barn 
och barndom. Under mellankrigsaren i USA borjade Ruth Benedict och 
Margaret Mead lagga grunden till den psykologiskt inriktade skolan kultur 

oeh personlighet. De ville visa att det fanns ett sammanhang mellan varje 
kulturs livsstil och dess medlemmars personlighet. Barns 
uppfostringsmetoder och barns utveckling fick har en framtradande plats 
genom Meads faltarbeten i Stillahavsomradet. 

Kultur- oeh personlighetsskolan forandrades av psykologer under andra 
varldskriget, vilket ledde till att studier av barn inom antropologin borjade 
analyseras utifnln psykoanalytiska teorier. I avsnittet tvarkulturella studier 
diskuteras kultur- och personlighetsskolan efter andra varldskriget da 
inflytandet fran Freuds teorier blev allt mer betydande. Detta avsnitt 
redogor ocksa for de metodologiska riktlinjer som antropologerna foljde 
for att insamla etnografiskt material om barns socialisation och smabarns 
utveckling i olika kulturer. 

Litteraturoversiktens sista del belyser hur tvarvetenskapliga etnografiskt 
baserade socialisationsstudier har sedan mitten av 1980-talet bidragit till ett 
nytt teoretiskt och metodologiskt satt att studera barns socialisation. Dessa 
studier forklara hur barn aktivt deltar i deras kulturellt forankrade 
inlamingsprocesser nar de lar sig den sociala omvarld de vaxer upp i. 
Denna forskning har skapat nya forutsattningar for antropologiska studier 
av barn och bamdom. 
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I. PRIMITIV A BARN 

Under 1840-talet borjade de forsta artiklarna om gatubarn public eras i 
brittiska tidningar. Det var med hjalp av dessa artiklar som den brittiska 
borgarklassen skapade sin bild av fattiga, hemlOsa barn i stadernas slum. 

Gemensamt for skildringarna av gatubarnen var att de uppfattades som 

framlingar, och liknades yid olika folk fnin frammande lander. Gatubarnen 

i London och folken i utomeuropeiska samhallen blev jamstallda med det 

vilda och otamjda. En aterkommande jamforelse mellan gatubarn och 

utomeuropeiska folk var att gatubarnen liknades yid araber, vilket 

resulterade i att gatubarnen blev allmant kanda inom borgarklassen som 

Street Arabs. Generellt kan man saga att artiklarna gay en bild av 
gatubarnen som ociviliserade nomader, vilka antingen var en tanig, 
smutsig, underutvecklad, laglos ras, eller en kortvuxen stam med djarvt, 

burdust och frackt upptradande. Londons gator atergavs vara deras 

territoriella omrade, dar de organiserade sig i rovarband med skiftande, 

men okande, antal medlemmar (Comaroff 1992; Cunningham 1992). 

Under 1850-talet kom flera beskrivningar om gatubarn utanfor England t 

ex rapporterade fotografen J acob Riis om gatubarn som Street Arabs och 
att de fanns pa alIa New Yorks gator. Har framstalls de som sjalvstandiga 
vagabonder, vilka levde ett laglOst liv utan kunskap om auktoritet. De sags 

som en hemlOs arme med forkarlek for frihet och utan band till manniskor 
eller agodelar (1971). 

Bilden avde ociviliserade gatubarnen konstruerades genom att man 

metaforiskt anvande det som redan tidigare klassificerats som primitivt; 
dvs folk fran avlagsna, fdimmande platser. Gatubarnen uppfattades som 
primitiva och kontrasterades mot det civiliserade, dvs den vuxna, manliga, 

utbildade borgarklassen. Denna bild av gatubamen som primitiva anvandes 

sedan metaforiskt for att beskriva folken i koloniema. Harigenom skapades 

det en uppfattning om att kvinnor och man i icke-vasterlandska och icke
borgerliga samfund var som barn, en uppfattning som spelade en stor roll i 

den moraliska legitimeringen av kolonialismen. Yid slutet av 1800-talet 

hade primitiva barn blivit en gemensam benamning pa gatubarnen i 

England och folken i kolonierna. Enligt datidens evolutionistiska teorier 
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ansags de primitiva barnen sta pa ett hlgt utvecklingsstadium vad gallde 
fysisk, kulturell och moralisk mognad (Kuklick 1993). 

Det var den allmanna uppfattningen i den brittiska borgarklassen att de 
primitiva barnen, dvs gatubarnen hemma i England och de inhemska 
befolkningarna i kolonierna, behovde deras hjalp for att kunna uppna ett 
hogre utvecklingsstadium. Detta genomfordes med sociala och politiska 
reformer, for att kunna disciplinera dem till att bli civiliserade (Comaroff 
1992; Kuklick 1993). Europeernas evolutionistiska tankar om civilisation 
star alltsa i centrum yid sekelskiftet, nar folken i kolonierna skildras som 

.... forvuxna barn i behov av att raddas och ledas av strikta regler 
(Cunningham 1992). Dessa evolutionistiska ideer att alla icke-europeer. 
oavsett alder, var primitiva gay inte utrymme fOr uppfattningen av barn i 
relation till vuxna inom en gemensam utomeuropeisk kultur. 

EVOLUTIONISMEN OCH ANTROPOLOGIN 

Yid sekelskiftet anvande antropologin evolutionismens Hinkande for sin 
teoribildning, dvs att alla samhallen och folkgrupper genomgar en rad pa 
varandra foljande kulturella och biologiska stadier. Europeiska samhallen 
ansags ha natt det hogsta stadium som kannetecknades den moderna 
civilisationen. Antropologerna letade efter olika stadier fran ursprungliga 
kulturformer till vasterlandska samhallen som grund fOr jamforande analys 
om hur samhallen och kulturer utvecklats. Utomeuropeiska samhallen som 
uppfattades sta pa lagre utvecklingsniva, och maste genomga flera faser fOr 
att na hogre niva, blev jamforda som tidigare stadier av vasterlandsk 
civilisation. Antropologerna klassificerade etnografiskt material fran 
"primitiva" folk i frammande kulturer for att dra slutsatser om fOrhistoriska 
samhallen utifran ett kulturhistoriskt utvecklingsschema. 

Fram till forsta varldskriget hade antropologer strikt hallt lsar sma 
evolutionistiska teorier och metodologiska tillvagagangsatt genom att 
dessa tva delar utfordes av olika personer (Ray 1991). Upptacksresande, 
missionarer och kolonialtjansteman . hade statt for insamlandet av det 
etnografiska material et av utomeuropeiska folkgrupper, till stod och bevis 
for de teorier som antropologerna konstruerade om "primitiva folken i 
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kolonierna och deras ociviliserade samhallen" (Benedict 1959; Raum 
1967; Ray 1991). 

Efter forsta varldskriget tog antropologer i bade Storbritannien och USA 

avstand fn'in evolutionismen. Detta innebar att de tog avstand fran den 
evolutionistiska antropologins satt att skapa teorier, och insamla 

etnografiska fakta. Antropo1ogerna Bronis1aw Ma1inowski (1884-1942), 

Alfred Radc1iffe-Brown (1881-1955) och Franz Boas (1858-1942) ville 
fornya antropologin och distanserade sig fran definitionen av antropologi 

som ett amne, som beskrev primitiva folk och deras kulturers 

utvecklingsstadier (Kuper 1987; Ray 1991). Syftet med att fornya 
antropologin var att kunna beskriva att beteenden och fOreteelser var olika 

delar av en he1het som kunde to1kas utifran samhallens egna kulturella 
sammanhang. Under denna tid borjade antropo1oger utfora 1anga intensiva 
faltarbeten i olika kulturer. Lat oss forst se vad som har skrivits om barn 
och ungdom i Storbritannien och sedan i USA. 

11. BRITTISK ANTROPOLOGI 

SYSTEM OCH STRUKTURER 

I Storbritannien omstrukturerade Bronislaw Ma1inowski och Alfred 
Radcliffe-Brown antropologin. Under 1920-talet utveck1ade de 

funktionalismen som ett alternativ till, och en kritik mot, evo1utionismen. 

Deras gemensamma mal var att att skapa allmanna 1agar som skulle galla 

for alIa samhallen. Deras funktiona1ism skilde sig at; Malinowski inriktade 
sig pa individen, och Radc1iffe-Brown pa samhallet (Evans-Pritchard 1979; 
Hatch 1973). 

Malinowski formu1erade sin funktionalism med utgangspunkt i 

evolutionsteorin (Stocking 1968a). Han var ocksa influerad av Sigmund 

Freud (1856-1939) som paverkade honom att to1ka kulturer 

psykoana1ytiskt. Ma1inowski byggde upp sin teori om samhallet utifdm 

manniskans individuella behov. Han ansag att kulturer existerade darfor att 

de tillfredstallde manniskans sju grundlaggande biologiska och 
psyko1ogiska behov: fada, reproduktion, varme, trygghet, avkoppling, 
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aktiviteter och utveck1ing. Han menade att en kulturs olika institutioner var 
integrerade till en he1het och att antropo1ogins uppgift var att studera hur 
de olika institutionerna var funktionellt sammanknutna till en he1het (Hatch 
1973; Voget 1973; 1975). 

Malinowskis betyde1sefullaste insats i skapandet av den moderna 
antropo1ogin var dock inte hans teoretiska ansatser utan hans 
metodo1ogiska riktlinjer. Antropologer, resonerade han, skulle inte fbrlita 
sig pa missionarer, upptacksresande och ko1onia1tjansteman for etnografisk 
information. Om antropologernas resultat skulle bli trovardiga, havdade 
han, var det nodvandigt att deras studier var baserade pa deras egna 
noggrant insamlade etnografiska material. Malinowskis metodologiska 
riktlinjer innebar att studierna skulle beskriva hur samtida samhallen 
fungerade utifran de studerade folkens synsatt. Antropologerna skulle leva 
minst ett ar i det samhalle som studerades, delta och observera vardagslivet 

'-

och kommunicera pa det sprak som den studerade befolkningen talade. 
Malinowskis metod innebar ocksa att ordna det etnografiska materia1et pa 
ett sadant satt att de studerade folkens varldsbild och beteenden inte 
uppfattades som "primitiva". 

Malinowski dominerade den brittiska socialantropologin fran 1924 till 
1938 (Kuper 1987). Hans ideer om biopsykologiska behov kritiserades, 
och avfardades, av de fiesta av hans samtida brittiska kolleger (Stocking 
1986a). Yid slutet av 1930-talet blev Radcliffe-Brown den som kom att 
dominera brittisk socialantropologi (Stocking 1986b). Till skillnad fran 
Malinowski, som i forsta hand uppfattade religiosa, politiska och 
ekonomiska system och slaktskapsre1ationer som psyko1ogiska funktioner, 
ansag Radc1iffe-Brown att dessa system och strukturer primart hade en 
sociologisk funktion. Den franske sociologen Emi1e Durkheim (1858-
1917) var Radc1iffe-Browns fOrebild. Durkheim hade argumenterat att 
kulturella och socia1a fenomen inte borde forklaras med psykologiska och 
bio1ogiska orsaker. De skulle istallet fork1aras med sociala orsaker (Harris 
1968e). Med utgangspunkt i Durkheims ideer, menade Radc1iffe-Brown att 
antropologerna skulle forklara hur sociala fenomen fick samhallet att 
fungera genom att undersoka hur fenomenen uppfyllde samhallets behov 
och inte individens behov (Harris 1968b). Hans paverkan av Durkheim 
ledde till att psykologiska teorier blev allmant sedda som spekulativa inom 
den brittiska socialantropologin (Kuper 1977b). Strukturfunktionalistema 
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tog darfor avstand fran psykoanalytiska teorier, ett avstandstagande som 

hade viktiga konsekvenser for forskning om barn och barnuppfostran. 

Under mellankrigsaren fOljde de brittiska antropologerna Malinowskis 

metodologiska riktlinjer och Radcliffe-Browns teori om samhallets olika 

system och sociala strukturer. Men varken Radcliffe-Brown eller 

Malinowski var intresserade av barnen i de sociala strukturerna i samhallet. 

De sag inte uppfostran av barnen som ett socialt system eller struktur fOr 

sig, och de gay hell er ingen vagledning i att studera barns uppfostran i de 

olika systemen (LaFontaine 1986; Richards 1970; Mayer 1970). I de 

brittiska antropologernas monografier, som var baserade pa HUtarbeten 

under mellankrigstiden, beskrev de sarnhallens olika system och de sociala 

strukturernas regler, men inte hur de fungerade i praktiken (Appelbaum 

1987a; LaFontaine 1988; Richards 1970). Gemensamt i deras etnografiska 

litteratur ar att barn s~man Merges i nagot av systemen ell er strukturerna 

(Fortes 1938; Schildkrout 1978). Nar barn namns ar det utifran deras 

relation er till andra inom slakten (Abrahams1972; Hsu 1961). 

A vsaknaden av barn i litteraturen var ocksa ett resultat av att den brittiska 

socialantropologin utvecklades i samspel med kolonialismen i Afrika. 

Kolonialmaktens mal var att anpassa de olika folken till kolonialismen, och 

har sag de att antropologerna kunde bli till hjalp. Kolonialtjanstemannen 

som antropologerna konfronterades med var overtygade evolutionister som 

holl utvecklingsteorins tankar levande i kolonierna. I monografier dar 

politiska, religiOsa och ekonomiska system analyserades syns det hur 

antropologerna var knutna till, och styrda av, kolonialismens intressen. 

Inom antropologin motiverades hur deras forskning kunde bli anvandbar 

for kolonialmakten (Kuklick 1993; Moore 1993). I monografier och 

samlingsverk kommenterade de att texterna var riktade, forutom till 

antropologer, till dem som drog upp riktlinjerna i kolonierna (Harris 

1968b). 

Kolonialismens passiva barn 

Under 1930-talet var Radcliffe-Browns mest trogna elev Meyer Fortes 

(1906-1983) och Malinowskis student Raymond Firth de brittiska 
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antropologer som diskuterade barns uppfostran (Mayer 1970). De skildrade 
barns fostran utifra.n sHiktskapsrelationernas normer .och skyldigheter 
mellan nara slaktingar (Moore 1993; Firth 1965). Fortes studerade 
sHiktskapsrelationer hos tallensifolket i Ghana (1938) och ashantifolket i 
Ghana (1962) och beskriver barns uppfostran utifran hur olika hushaIl var 
socialt organiserade (Fortes 1969). Trots att Fortes var 
strukturfunktionalismens mest strukturella antropolog hade han intresse fOr 
barns fostran, vilket troligen grundade sig pa aU han var psykolog innan 
han blev antropolog (Fortes 1938; Harris 1968d). 

Raymond Firths beskrivningar av barns uppfostran berodde inte pa att han 
accepterade psykologiska teorier. Firth, i likhet med sina brittiska kolleger, 
insisterade pa att antropologer inte borde formulera sina antaganden utifran 
psyko1ogiska teorier (MacClancy 1986). Firths utforde faltarbete hos 
tikopiafolket pa Salomonoarna 1928-1929, vilket 1936 resulterade i 
monografin We, the Tikopia: A Sociological Study of Kinship in Primitive 
Polynesia (1965). Firths syfte med We, the Tikopia var i forsta hand att 
skildra dynamiska handelseforlopp, vilket han gjorde genom att beskriva 
olika konkreta relationer i familjer och mellan slaktingar. Att Firth berorde 
barns fostran nar han skildrade familj ens funktion var ett resultat av hans 
missnoje med strukturfunktionalismens statiska syn pa sociala strukturer, 
vilken han menade inte gay nagot utrymme for vardagslivets varierande 
och foranderliga handelser. Firth sokte efter en teori for att kunna forklara 
de processer som skapade sociokulturella forandringar (Firth 1965; Harris 
1968b; Kuper 1987). 

Malinowskis student Audrey Richards (1899-1984) diskuterade inte barn 
som Fortes och Firth gjorde, men barns och ungdomars uppfostran 
framkommer i hennes monografier Land, Labour and Diet in Northern 
Rhodesia; An Economic Study of the Bemba Tribe (1969), som var baserad 
pa hennes faltarbete, mellan aren 1930-31 och 1933-34, i nuvarande 
Zambia och publicerades 1939, och i Hunger and Work in a Savage Tribe; 
A Functional Study of Nutrition Among the Southern Bantu (1948), som 
publicerades 1932. Hon skildrar samhiillet som en enhetlig 
sammanhallande funktion genom att beskriva hur olika sociala system var 
knutna till varandra. Barns och ungdomars fostran blir synligt genom att 
hon namner hur deras uppfostran var organiserad av familjen och slakten 
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och hur uppfostran var integrerad i olika vardagliga aktiviteter i samhiillets 
ekonomiska, politiska och relgiosa system. 

I den etnografiska litteraturen om afrikanska samhallen fran 1930-talet 
framkommer det att Otto Raum (1967) och Margaret Read (1959; 1971) 
var de som fokuserade sina studier pa barns fostran. Raum och Read var 
inte paverkade av Radc1iffe-Brown, de var heller inte antropologer utan 
pedagoger, vilket kan forklara deras inriktning pa traditionella 
uppfostringsmetoder (Raum 1967; Read 1959; 1971). Raum, 
missionarsbarn som vaxte upp och senare var larare hos chagafolket i 
Tanzania, blev paverkad av antropologin genom Malinowski, Richards och 
Firth (Raum 1967; Schwartzman 1982: 104-5). Uppfostran hos chagafolket, 
fOrklarade han, syftade till att fostra barnen fysiskt och moraliskt sa att de 
skulle kunna anpassa sig till vuxenlivet. Uppfostran bedomde han vara en 
relation mellan personer i olika generationer (1967). 

Margaret Read levde med ngonifolket i norra Malawi 1935-1939, fOr att 
studera barns traditionella fostran. Hon var paverkad av socialantropologen 
Monica Wilson och av de amerikanska kulturantropologerna Ralph Linton 
och John Whiting, vilka var inspirerade av Freuds teoner, och Oscar Lewis 
(Harris 1968d; Read 1959; 1971). Read askadliggjorde hur ngonibarnen 
inte enbart uppfostrades av foraldrarna, utan av en stOne krets personer 
vilka barnen hade kontakt med fran tidig bamdom. Read skildrade barnens 
trygghet i att bli socialiserade av manga slaktingar. Termen socialz'satiol1 
introducerades av psykologer och var i allmant bruk under 1930-talet. Med 
socialisation menade antropologema den process da individer lar sig sina 
sociala roller och darigenom anpassas till det samhalle de vaxer upp i 
(Bourguignon 1979). AlIa ngonibamens aktiviteter atergavs som delar av 
socialisationsprocessen, vilket forberedde dem fOr vuxenlivet. I begreppet 
barndom, diskuterade Read, ingick att barnen var oskuldsfulla och att det 
var en period da de vuxna hade en strikt social kontroll och medvetet 
formade dem efter deras kulturella ideal att bli ngoni, for att skydda och 
bevara sin kultur (1959; 1971). 

Vuxnas auktoritet 
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Bland de studier diir socialantropologerna analyserade politiska system 
framkommer det att deras inriktning pa hur makt utOvades i traditionella 
samhiillen grundade sig pa tva orsaker. Det ena var kolonialmaktens behov 
av att fOrsta hur inhemska politiska system fungerade, for att kunna ansluta 
olika folkgrupper till sin administration (Kuper 1987). Det andra var 
strukturfunktionalismens teori om varje samhiilles striivan efter sin egen 
overlevnad. I en del av dessa studier noteras barns fostran efter vad 
Radcliffe-Brown papekade om barns betydelse, aven fast han inte 
uppmuntrade sina studenter att studera barn. Hans synpunkt var att barn 
uppfattades som vardefulla fOr att det var till dem som kulturella kunskaper 
overfordes i syfte att bevara samhallsstrukturen (Abrahams 1972). For att 
varje ny generation skulle kunna lara sig kulturen, ansag Radcliffe-Brown 
att det kravdes distans mellan generationerna, vilken upprattholls genom 
auktoritet hos de aldre och disciplin hos de yngre (Kuper 1977 a). Det vill 
saga Radcliffe-Brown var inte intresserad av barn utan av 
slaktskapsrelationernas betydelse fOr samhallets reproduktion av sina 
strukturer och system. Radcliffe-Browns kommentar om barns betydelse 
inspirerade nagra av antropologerna i deras studier av politiska system dar 
institutionella slaktskapsrelationer beskrevs mellan generationerna 
(Appelbaum 1987a; LaFontaine 1988; Radcliffe-Brown 1962). 

Malinowskis student Edward Evans-Pritchard (1902-1973) var den fbrsta 
antropologen som utfOrde langre fiiltarbeten i Afrika. Hans studier var 
fOrlagda hos azandefolket i Sudan fran 1926 till 1930, och hos nuerfolket i 
Sudan fnln 1930 till 1936 (Evans-Pritchard 1979:75; Morris 1987:188). 
Evans-Pritchard klassificerade afrikanska politiska system efter Radcliffe
Browns teori om politiska system for kolonialmaktens behov av att fbrsta 
hur inhemska politiska system fungerade. Kolonialtjanstemannen hade bett 
antropologerna om hjalp, for de hade problem med folkgrupper som 
verkade leva i samhallen utan politiska system (Kuper 1987). Evans
Pritchard delade in samhallen i tva olika grupper; primitiva stater och 
statslOsa samhallen (Fortes & Evans-Pritchard 1970). Primitiva stater, 

resonerade han, hade centraliserad makt dar maktens auktoritet hade en 
inbyggd balans mellan rattigheter och skyldigheter (Evans-Pritchard 1989). 
StatslOsa samhallen daremot hade inget centralstyre, utan betraktades som 
egalitara, demokratiska och sjalvstandiga kulturer (Moore 1993; LeVine 
1979). 
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Efter Evans-Pritchards klassificering av politiska system iakttog en del 
antropologer skillnader i dessa samhallens uppfostringsmonster, t ex 
Audrey Richards (1962;1964a; 1964b), Hilda Kuper (1962; 1965), Aidan 
Southall (1956) och Martin Southwold (1964; 1965). Deras gemensamma 
budskap var att barn som fostrades i primitiva stater anpassade sig 
snabbare till kolonialmakten an de barn som vaxte upp i statslbsa 
samhallen (Evans-Pritchard 1977; LeVine 1979). Kannetecknande for 
primitiva stater var att deras politiska system och sIaktskapssystem 
betraktades som tva auktoritetsenheter, vilka holls samman av dominans 
och lydnad. Auktoritet in om slakten utvecklades utifran familjen till klanen 
och sedan upp till kungadomets makt (Richards 1988; Southall 1956). 
Familjen tecknades som en miniatyrmodell av kungadomet och 
kungadomet avspeglade relationerna i familj en. ForaIdrars auktoritara 
relation till barnen liknades med fOrhallandet mellan kung och undersate. 
Barnens och ungdomarnas fostran forklarades vara medvetet anpassad efter 
dems forvantade roller i vuxenlivet, som kravdes for att de skulle klara sig 
i samhallen med auktoritart styre. Vuxnas auktoritara fostran av barnen har 
dokumenterats av Qtto Raum hos chagafolket i Tanzania (1967); Margaret 
Read hos ngonifolket i Malawi (1959); Audrey Richards hos bembafolket i 
Zambia (davarande Norra Rhodesia) (1969); Hilda Kuper hos swazifolket i 
Sydafrika (1962; 1965) och Richards (1964a; 1964b) och Martin Southwold 
(1964; 1965) hos bagandafolket i Uganda. 

B arnets plats och socialiseringsmonster i statslOsa samhallen skilde sig 
vasentligt fran det man iakttog i primitiva stater. Aidan Southall 
undersokte det statslOsa alurfolket i norm Uganda mellan aren 1949 och 
1951. I Alur Society; A Study in Processes and Types of Domination 
(1956) visar han att foraldrarna saknade auktoritet over sina ungdomar och 
vuxna barn. Till fOljd av fnlnvaron av foraldrarauktoritet i familjen lOstes 
konflikter genom de sociala sanktioner som grundade sig pa 
samhallsmedlemmarnas asikter. Yid tvister, t ex mellan far och son, oftast 
angaende arv, vande sig sonerna till den kolonialtillsatta bychefen och 
faderna till de traditionella byaldste for stOd. Bychef och byaldste lOste 
sedan problemen med hjalp av allmanhetens synpunkter. Ett annat exempel 
som beskrev vuxnas brist pa auktoritet over sina barn i ett statslOst 
samhalle ar nar Edward Winter i Bwamba Economy; The Development of a 

Primitive Subsistence (1955) skildrade bwambasamhallet i vastra Uganda. 
dar han utforde faltarbete mellan aren 1950 till 1952. Hos ambafolket, 
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konstaterade han, hjalpte barn och vuxna ogifta barn sallan sina foriildrar i 
forsorjningssysslor till skillnad fran andra ostafrikanska folk. 

Oavsett indelningen av samhallen efter deras politiska system, dvs om de 
var primitiva stater eller statslosa sarnhallen, kommer det fram i etnografin 
att barnen fick lara sig auktoritetsnormer fdm de vuxna i slakten (Le Vine 
1979). Gemensamt betonas den sociala kontrollen i fostran genom traning i 
respekt, lydnad och artighet. Barnen skildras passiva nar de lar sig att 
respektera vuxna (Kuper 1962; LeVine 1961; 1979; Read 1959; Richards 
1964a; 1964b). Barnens fostran var symboliskt inflatad i vardagsIivets 
regler. I de flesta studier dar fostran av barnen kommenteras, rapporteras 
att barnen fick lara sig kulturens havdvunna sedvanjor genom matvanor. 
Maltiderna noterades som tillfallen da den hierarkiska atskillnaden 

dramatiserades mellan generationerna i familjen. Den sociala kontrollen 
gestaltades i det att: barnen tilldelas mat efter sin rangordning i familjen; i 
distansen mellan far och barn kunde markeras med strikta regler yid 
maltiderna; eller att de inte at tillsammans, vilket iakttagits hos chagafolket 
i Tanzania (Raum 1967); bembafolket i Zambia (Richards 1969), 
gonjafolket i Ghana (Goody 1973), bagandafolket i Uganda (Richards 
1964b; 1969), och banyankolefolket i Uganda (Oberg 1970). Barnen fick 
ocksa lara sig sin underordnade stallning i familj en genom spraket. 
Barnens uppfostran i hur de skul1e halsa, svara och framfora budskap var 
en traning i sjalvkontroll och i att respektera vuxna. Det namns att barnen 
larde sig att respektera foraldrar och aIdre personer genom sang, rams or, 
ordsprak och sag or hos bagandafolket (Kilbride 1990), ngonifolket (Read 
1959; 1971) och chagafolket (Raum 1967). Hos chagafolket, observerade 
Raum, borjade faderna undervisa sina tva- till trearsbarn i att korrekt och 
artigt till tal a olika sltiktingar. 

Barnbarn 

Nar socialantropologerna skildrade de som hade ansvaret for barnens 
uppfostran, i bade primitiva stater och statslOsa samhaIlen, kannetecknades 
de vuxnas relation till barnen som strikt och auktoritar (Appelbaum 1987a; 
Fortes 1970; Radc1iffe-Brown 1962). Hos ngonifolket, konstarerade Read, 
var det farmodrarna som hade kontroIlen over sina barnbarns uppfostran 
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(1959). En liknande bild teckande Fortes av morforaldrarnas makt dver 
sina barnbarn hos ashantifolket (1962). 

I de samh~Hlen dar fOraldrarnas relation till sina barn tolkades som 

auktoriUir framholls i stallet att mor- och farforaIdrarna haft ett fritt och 
avspant forhallande till sina barnbarn. Mor- och farfOraldrarna iakttogs 
vara de personer som berattade sagor, familjehistorier och ordsprak for 
barnen i moraliskt syfte (Firth 1965; Fortes 1962; Kilbride 1990; Read 
1959; Sangree 1965). Denna institutionaliserade relation mellan de aldre 
och deras barnbarn har antropologer klassificerat som joking relationship. 

Joking relationship visade hur gamla och unga ignorerade 
aldersskillnaden, vilket innebar att de kunde i ord och beteende skamta 
med varandra pa ett satt de aldrig skul1e vaga med barnens foraldrar. 

Radcliffe-Brown fOrklarade denna relation med att barnen holl pa att trada 

in i sarnhallets sociala liv och mor- och farforaldrarna var pa vag ut ur det. 

Genom relationen, menade Radcliffe-Brown, blev dessa tva atskilda 

generationer sammanslagna i ett motsatsfOrhallande till barnens fOraldrar 

(Kuper 1977a; 1987). Relationen har beskrivits av John Beattie hos 
banyorofolket i Uganda (1960); Richards hos bembafolket i Zambia 

(1969); Firth hos tikopiafo1ket pa Salomonoarna (1965); WaIter Sangree 
hos abaluyia i Kenya (1965); och Fortes hos tallensifolket i Ghana (1938). 
Hos gonjafolket i Ghana, som Fortes student Esther Goody (1932- ), under 
1956-1957 dokumenterade slaktskapsfostrans normativa system for att 
fostra barnen; namner att de aldres fostraroll ansags samre med anledning 

av deras joking relationship till barnen, dvs pa grund av att deras relation 
till barnen gjorde att dessa inte blev strikt fostrade (1970; 1973; 1975; 

1982). 

I fIertalet antropologiska texter, som bygger pa etnografiskt insamlat 

material fran faItarbeten som utfordes under mellankrigsaren, poangteras 

att foraldrars aIdre slaktingar fostrade deras barn under langre perioder. 

Hos chagafolket, berattade Raum, tillhorde forsta barnet farfadern som 

betalning for hans praktiska hjalp under foraIdrarnas forsta tid som gifta. 

Andra barnet begarde morforaldrarna. Barnen flyttade sallan till mor- eller 

farfora1drarna forran de var i behov av deras hjalp (1967). I sodra och 
centrala Afrika, iakttog Hilda Kuper (1962) och Isaac Schapera (1962) 
sandes smabarn till mor- och farforaldrar for att bo hos dem tills de var i 
tonaren. I The Javanese Family (1961) skildrade Hildred Geertz att barn 
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hlnades ut under langa perioder till mormodrar, vilka bodde avlagset fran 
foraldrarna. I We The Tikopia (1965), redogjorde Firth for tama jakapiki 
som barn kallades nar de vaxte upp i slaktingars hushall. I Buganda, 
observerades att barn i aldern tre till sju ar skickades till aldre slaktingar, 
eftersom barnen ansags fa battre utbildning dar an i foraIdrahemmet 
(Richards 1964b). I kungadomena Buganda i Ostafrika och Dagomba i 
Vastafrika forekom det ocksa att barn gays bort till aIdre icke-slaktingar 
med hog status av ekonomiska och politiska skal (Fallers 1964a; Richards 
1964a; Richards 1964b). I Kenya och Uganda, papekar ocksa Philip 
Kilbride som sedan 1967 har insam1at faltmaterial i Ostafrika, var det 
sHiktens skyldighet att hjalpa foraldrarna med barnens uppfostran, speciellt 
under ltingre kristider, t ex yid sjukdom, dodsfall eller hungersnod (1990). 

Vuxnas beroende av barn 

Syftet med brittiska socialantropologernas studier var att fa fram 
idealmodeller av vuxenvtirlden. Som vi hittills har sett kom anda barnens 
betydelse fram, men det var inte barnen som diskuterades utan deras 
uppfostran, dar barnen var beroende av vuxna. 

Det var inte bara barn som var beroende av vuxna, dock. Vuxna kan ocksa 
ses som i hogsta grad beroende av barn. Vuxnas beroende av barn fOr att 
bevara vuxenvarlden marks nar religiOsa system analyserades utifran dessa 
systems moraliska och juridiska aspekter. I litteraturen om religiasa system 
fOrklarades betydelsen av att vuxna fOljde samhallets moraliska lagar fOr 
annars kunde de forlora det de vardesatte mest, dvs barn. En 
aterkommande beskrivning ar att vuxna blev bestraffade nar de brat mot 
moraliska normer genom att deras barn, som annu inte blivit vuxna, 
drabbades av sjukdom eller avled. Detta har iakttagits hos nuerfolket i 
Sudan (Evans-Pritchard 1977); azandefolket i Sudan (Evans-Pritchard 
1989); tallensifolket i Ghana (Fortes 1938; LaFontaine 1985); och 
bembafo1ket i Zambia (Richards 1969). 

Aven fast ingen av de brittiska antropologerna, som utfarde sina 
faltarbeten i Afrika under kolonialtiden studerade barn sa papekar de 
bamens betyde1se i sina monografier. Tillsammans ger dessa monografier 
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en bild av att det var genom barnen som de vuxnas varlds skapades. 
Gemensamt syns hur de vuxnas ltingtan efter barn grundade sig pa vad de 
vardesatte, sasom rikedom, trygghet, prestige och att bli forevigad. Hos 
aba1uyia i Kenya var barnen en avgorande faktor for de vuxnas prestige, 
vilket avspeglades i att unga gravida kvinnor var eftertraktade som 
aktenskapspartners av mannen (Kilbride 1992). Ambakvinnorna i Uganda 
fick inte fullstandig vuxenstatus forran de fott barn, till skillnad fran man 
som ansags vuxna nar de hade gift sig och inte bodde kvar hos sina 
foraldrar 1angre (Winter 1959), Bagandamannen i Uganda uppnadde 
berommelse genom att bli fader till manga barn (Fallers 1964a). I norra 
Uganda fick langofolkets kvinnor en ny status nar de blev gravida och da 
forst fick de ratt till ett eget hus. For langomannen var foraldrarollen viktig 
med hansyn till att det var enbart aldre fader som fick tilltrade till 
ceremonier som hade social, politisk och religiOs betydelse; ju fler barn 
desto mer inflytande. Bade kvinnor och man fick okad status med stigande 
alder genom sina soner och dottrar (Curley 1973). Hos chagafolket i 
Tanzania (Raul11 1967) och bembafolket i Zambia (Richards 1988) 
exemplifieras ocksa att fOraldrars status okade med aldern genom barnen. 
Foraldrarna fick nya prestigefyllda namn ell er hederstitlar nar deras forsta 
barn och barnbarn foddes. I forkoloniala afrikanska samhallen var de 
vuxna beroende av barnen i de olika sociala systemen, inte minst i 
forsorjningssystemen (Harmsworth 1987). 

Barns beroende av vuxna 

Med kolonialismens intrade i Afrika marks det i etnografin att vuxnas 
beroende av barn forandras och att barn blev beroende av vuxna pa ett nytt 
satt. Detta orsakades av att kolonialismen inforde vasterlandsk formell 
sko1utbi1dning i brittiska Afrika vi1ket 1edde till att bamen under 1900-talet 
blev ekonomiskt beroende av de vuxna Ufr t ex Curley 1973; Fallers 
1964b: Gillies 1989; Harmsworth 1987; Schildkrout 1978; Winter 1955). 
Skolutbildning, forklarade Read, horde till ett av kolonialismens forsta steg 
i utvecklingen som ett led i att skapa civiliserade samhallen i kolonierna 
(1971). Redan i borjan av seklet hade det formella skolsystemet inverkan 
pa barnens fostran. I Uganda, stod t ex den brittiska internatskolan som 
modell for uppbyggandet av skolsystemet, vilket fick till fOljd att barnen 
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inte bodde hemma under skoltiden (Fallers 1964b). Under sIutet av 1940-
talet beraknade Martin Southall, var en tredjedeI av pojkarna skolbarn hos 
alurfolket i Uganda (1956). Under 1950-talet var det inte enbart 
missionarerna som stod fOr den formella utbildningen, utan det hade blivit 
vanligt med statliga skolor. Hos de flesta befolkningarna i de brittiska 
kolonierna hade fordelarna med skolgfmg uppmarksammats, aven d& 
foraldrarna fick betala deras barns skolutbidning (Fallers 1964b; Le Vine 
1994; Winter 1955). PsykologenMary Ainswarth kommenterade i sin 
studie i Buganda i Uganda, under 1950-talet, att inga barn over sex ar var i 
hemmen for de var i skolan nar hon intervjuade modrarna (1967). Richards 
framholl, att bagandabarnen under 1960-talet fick ga upp tidigt pa 
morgonen for att arbeta pa falten at sina fOriildrar inn an de gick till skolan 
(1964b). LeVine beraknade att en tredjedel av gusiibarnen i Kenya i borjan 
av 1960-talet deltog i formell skolgang, och i start sett alIa barn yid slutet 
av 1970-talet. Barnen borjade skolan yid sex ars alder, vilket var den 
aIdern da barnen, innan formell skolgang infordes, fick ansvarsfulla sysslor 
av sina foraldrar. Hos gusiifolket i Kenya (1994) och hausafolket i Nigeria 
(Schildkrout 1978) namns exempelvis hur foraldrarna, pa grund av den 
formella skolan, blev hanvisade till att anstalla personer for att utfora de 
sysslor som traditionellt hade tillfallit barnen. 

Under 1980-talet och 1990-talets borjan har antropologiska studier visat en 
forandring av barns roll i forsorjningssystem och betydelsen av utbildning 
som har paverkat hur de uppfostras, pa grund av slaktfostran inte liingre 
fungerar. T ex rapporteras att barn i skolaldern i Vastafrika fostras inte 
langre av enbart slakten fOr att starka slaktskapsbanden, utan de skickas till 
icke-slaktingar for att ge familjerna ekonomiska och politiska fordelar 
(Isiugo-Abanihe 1985; Bledsoe & Isiugo-Abanihe 1989; Silk 1987). I 
studier fran Ghana, Liberia, Sierra Leone och Nigeria kommer det fram att 
fbraldrar forklarar att deras val av fosterforaldrar grundar sig pa barnens 
utbildningsmojligheter (Isiugo-Abanihe 1985). 

Bland mendefolket i Sierra Leone, som Caroline Bledsoe utforde faltarbete 
hos under 1981 och 1982, utackorderades barnen i skolaldern; pojkar till 
hantverkare och flickor till urbana hushall, for att de skulle tranas i olika 
yrken. Barnen fbrvantas sedan i vuxen alder hjalpa sina familjer att uppn& 
ekonomiska fordelar (Bledsoe & Isiugo-Abanihe 1989), Bledsoe markte att 
fosterbarnen hos mendefolket blev samre behandlade an de som vtixte upp 
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med sina foraldrar: de blev of tare slagna, var mer undernarda, och de fick 
sallan halsovard. Foraldrarna nonchalerade hur barnen blev behandlade, 
aven nar barnen beklagade sig (1990). Detta star i motsats till Esther 
Goodys iakttagelser under 1950-talet i Vastafrika. Goody forklarar att 
barn, hos gonjafolket i Ghana, fick fran sina fosterforaldrar mer 
uppmarksamhet och battre mat an fran sina foraldrar. Fosterforaldrarna 
visste att om barnen skulle bli daIigt behandlade ingrep foraldrarna i 
fostran, vilket innebar att fosterforaldrarna blev offentligt kritiserade 
(1970; 1973). Anledningen till de nuvarande mendeforaldrarnas likgiltighet 
for barnens situation fOrklarade Bledsoe genom att forsoka forsta 
mendefolkets idealbild av utbildning. Enligt mendefolket har informell 
traning en helt ann an innebord an formell skolgang. Skolutbildning anses 
viktig, men inte tillracklig, fOr att uppna framgang. Det ar den informella 
traningen som uppfattas ge framgang i livet. Framgang anses barnen enbart 
kunna uppna i vuxenlivet om de har fatt kampa sig till kunskap genom att 
totalt underkasta sig lydnad och auktoritar disciplin fran sina 
fosterforaldrar (1990). Detta star i kontrast till vad Esther Goody kom fram 
till, namligen att vem, foraldrar eller fosterforaldrar, som hade haft 
fostrarollen verkade inte ha nagon betydelse (1982). 

Under 1980-talet visar aven studier i Vastafrika en okning av skolbarns 
fostran av mor- och farmodrar, vilket armotsagelsefullt med tanke pa de 
havdvunna slaktskapsreglerna nar det galler barnens socialisation (Bledsoe 
& Isiugo-Abanihe 1989). Enligt Esther Goodys tidigare studier i Vastafrika 
var det vanligt att det fanns ett normativt system for att fostra barnen hos 
olika slaktingar. Hos gonjafolket i Ghana, t ex till horde flickorna faderns 
slakt och pojkarna moderns sHikt. De institutionella fostrasystemen i 
flertalet Vastafrikanska samhallen framholl att mor- och farforaIdrar inte 
borde uppfostra skolbam utan enbart smabam (Goody 1970; 1973; 1975). 
Hos mendefolket t ex ar det vanligt att barnen sands till mor- och 
farmodrar nar de skall avvanjas. Foraldrar hos mendefolket, och aven hos 
igbofolket i Nigeria, vill inte att deras barn stannar kvar hos mor- och 
farmodrama efter det de fatt fOrnuftmassig och social kompetens, vilket ar 
yid fem- till sexarsaldem, da de anses kunna borja lara sig saker. Barn i 
skolaldem som fostras av sina mor- och farmodrar, vilket har under 1980-
talet blivit vanligare, anses hos mendefolket bli lata, opalitliga och 
respektlosa infor auktoriteter som vuxna, pa grund av de aldres joking 
relationship med sina bambam. Mendelarare forklarade att skolbam som 
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vaxer upp hos mor- och farmodrar under skoltiden inte klarar av att kampa 
yid motgangar, vilket ansags forstora deras chanser att na framgang i 
vuxenlivet. Mor- och farmodrar som tar hand om sina barnbarn ser 
fosterforaldrarollen med en ny innebord. Den sociala rollen som 
fosterfodilder ser de som ett medel for att kunna fa fordelar av den urbana 
varldens tillgangar, genom att barnbarnens foraldrar betalar dem med 
importerade kltider, husgerad och pengar (Bledsoe & Isiugo-Abanihe 1989; 
Isiugo-Abanihe 1985). 

Joyce Umbina har kartlagt hur det sociala ansvaret for barnen i slakten har 
forsvagats i Kenyas urbana omraden. Under 1960- och 1970-talen, skriver 
hon att foraldrarna i sUiderna borjade ta efter det vasterlandska 
familjemonstret, vilket sedan ledde till att gatubarnen i t ex Nairobi 
kontinuerligt okade. En del av dessa overgivna barn placerades pa statliga 
barnhem fOr att bli adopterade. Andra blev omhandertagna av barnlOsa 
vuxna, vilka inte ville bli fosterforaldrar utan adoptivforaldrar (1991). Pa 
Jamaica rapporteras ocksa om hur sHi.ktfostran av barnen har brutits ned i 
urbana omraden. Fattiga ensamstaende modrar t ex, i stall et for att Himna 
barnen till slakten, lamnar nu sin a barn till statliga institutioner, som 
medverkar till att barnen blir bortadopterade (Sargent 1992). 

INITIA TIONER 

Marginella barn 

Mellankrigstidens socialantropologer studerade, utifran Radcliffe-Browns 
teori, hur kulturen skul1e kunna overleva som en social enhet genom att de 
tittade pa hur den sociala strukturen bevarades genom familjen och 
slaktskap (Radc1iffe-Brown 1968). Antropologerna beskrev hur 
slaktskapsrelationer var organiserade efter ett system av positioner, vilket 
var konstruerat efter olika generationer och syskongruppers relativa alder 
(Abrahams 1972). Positionerna var knutna till olika rattigheter och 
skyldigheter, t ex innebar aldre syskons plats i den hierarkiska ordningen 
vissa privilegier som yngre inte hade. Nar antropologerna forklarade 
betydelsen av sHiktens sociala struktur exemplifierade de ofta med 

situationer dar den sociala ordningen uppfattades som hotad. Barn var 
viktiga i sadana sammanhang, darfOr att vuxna kunde uppleva att vissa 
barn, som ansags vara margin ell a, dvs onaturliga, och farliga fOr sHi.kten. 
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Marginella barn var exempelvis de som var tvillingar, missbildade yid 
fodseln, for tidigt fodda eller barn som overIevde komplicerade 
forlossningar (Le Vine 1994; Southall 1956). Evans-Pritchard redogjorde 
for hur nuerna i Sudan kategoriserade tvillingar som en och samma person 
men samtidigt sags de inte som riktiga manniskor, utan uppfattades vara 
faglar vilka tillhorde gud (1977). R. Abrahams framholl att tvillingar hos 
labworfolket i norra Uganda betraktades som speciellt besvarliga 
problembarn, for de kunde sammansvarja sig mot sina foraldrar om de inte 
blev behandlade likadant (1972). Monica Wilson atergav att 
nyakyusafolket i Tanzania bedomde tvillingfodslar som fOrskrackliga 
handelser. Tvillingar likstalldes med sjukdom eller djur. Har var det i 
forsta hand foraldrarna, och inte barnen, som blev fruktade (1970). Det 
gemensamma i hur radslan for tvillingar har beskrivits ar att efter barnens 
fodsel behovde fOraIdrarna och barnen genomga en rituell behandling 
under en tid da de blev isolerade fran andra personer i sin omgivning. 
Abrahams och Richards tolkade dessa riter som ett forsok att motverka det 
oonskade tillstandet som hotade slakten, och samtidigt bevara det 
onskvarda, dvs den normal a sociala strukturen (Abrahams 1972). Vuxnas 
radsla for tvillingbarn har ocksa diskuterats av John Beattie hos 
banyorofolket i Uganda (1982:216); Philip Kilbride hos bagandafolket och 
samiafolket i Uganda (1990); Robert Le Vine hos gusiifolket i Kenya 
(1994); och Victor Turner hos ndembufolket i Zambia (1989). 

MelIan barndom och vuxenliv 

Mellankrigstidens antropologer som ovan visats anvande barnet 
symboliskt, som marginella barn, for att beskriva situationer dar den 
sociala ordningen i slakten var hotad. Efter krigsaren anlitade de brittiska 
socialantropologerna barnet symboliskt nar de skulle visa hur den sociala 
ordningen bevarades i slakten och samhallet. Barns kronologiska 
utveckling fnln barndom till mognad metaforiskt blev utnyttjade i studier 
av initiationer. Socialantropologemas teorier om initiationer grundades pa 
Arnold Van Genneps (1837-1957) modell av riter som han presenterade i 
en artikel ar 1905. Han utformade en modell som baserades pa att primitiva 
folk, till skillnad fran civiliserade, hade en rad periodiska stadier som 
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samhallets individer gick in i och passerade under sin mognadsprocess. 
Utveckling och periodisering symboliserades i riter, och dessa formade 
grunden fOr att integrera individen i samhallet. Ceremonierna hade tre 
faser. Forsta steget var att separera individer fran deras normala sociala 
tillvaro. Sedan under en overgangsperiod var de i ett neutralt stadium. Till 
sist fordes de tillbaka till samhallet och gays en ny social position (Lowie 

1937; Voget 1975). 

Riter som forekommer yid puberteten, och markerar slutet pa barndomen 
och barnens intrade 1 vuxenlivet, benamde de brittiska 
socialantropologerna som initiationsriter. Gemensamt i deras litteratur om 
initiationsriter ar att det som avgor om en person uppfattas vara barn ell er 
vuxen definieras som initierad eller inte. Initiationsriter fokuserar sig pa 
den sociala mognaden. Vanligast var att riterna utfordes i grupp av flera 
barn samtidigt men med pojkar och flickor atskilda. Initiationerna 
markerade symboliskt skillnaden mellan barns och vuxnas sociala status, 

dar tyngdpunkten lag pa de kulturellt konstruerade genusrollerna i 
samhallets organisation. Initiationsritualer upprattholl symboliskt 
distinktionen mellan genusrollerna, de aldres auktoritet och poangterar 
betydelsen av aktenskap och foraldraskap. Riternas syfte var att socialt 
forandra barn till vuxna, men det behovde inte innebara att de fick full 
vuxenstatus, vilket de kunde fa senare, t ex nar de blev foraldrar. 
Foraldrarollen var i riterna forbunden med auktoritet, som i sin tur var 
underordnad samhallets makt. I ritualerna symboliserades detta genom att 
de initierade stod pa botten av hierarkin i motsats till de aldre som fick sin 
auktoritet aterbekraftad. Riter, fOrklarade Richards elev Jean LaFontaine ar 
meningsfulla handlingar, vilka syftar till att paverka den sociala 
omgivningen och att vuxna accepterar de nyinitierades forandrade sociala 
status (1985). 

Audrey Richards monografi Chisungu: A Girl/s Initiation Ceremony 

Among the Bemba oJZambia (1988), som publicerades fOrsta gangen 1956, 
var baserad pa hennes faltarbete hos bembafolket ar 1931. Har beskriver 
Richards hur bembaflickor efter det de lamnat barndomsstadiet fick Hira sig 
sitt sociala ansvar och sina rattigheter i vuxenlivet innan de accepterades 
som vuxna kvinnor. Under initiationen undervisades flickorna i sociala, 
ekonomiska och politiska varderingar; forpliktelser i hushallet och 
jordbruket; betydelsen av fOda, fertilitet, barn, och respekt for aldre som 
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hade auktoritet i samhallet; betydelsen av aktenskap och slakt. Syftet med 
initiationsceremonierna var att ungdomarna skulle lara sig de moraliska 
skyldigheter och rattigheter, som ingick i den sociala vuxenrollen. I 
chisunguritualen, papekade Richards, hade vuxnas forsorjningsaktiviteter 
ingen betydelse i undervisningen av riten; den praktiska erfarenheten av 
olika sysslors tekniska utforande hade de redan. Riten fOr flickorna var inte 
enbart till for ungdomarna, utan syftet var ocksa att deras nya sociala status 
som vuxna skall bli accepterade av alIa som deltog och observerade 
(Richards 1969; 1988). 

Victor Turner som var utbildad strukturfunktionalist ville lara sig att [orsta. 
och forklara, hur personer tankte och agerade, och inte beskriva de 
politiska, ekonomiska och religiosa system som samhlillet var organiserat 
kring. For att forsoka komma at hur ett samhalles medlemmar sag pa sina 
sociala relationer, varderingar och handlingar, studerade han riter. Turner 
koncentrerade sig pa vad han kallade riternas sociala drama. I The Ritual 
Process: Structure and Anti-Structure (1989) skildrar han att 
ndembufolkets initiationsrit fOr ungdomar i Zambia var till for att gora 
barn till socialt vuxna; pojkar till man och flickor till kvinnor. Barnen 
utsattes symboliskt i riten for samhallets auktoritet genom kulturens 
varderingar, normer och relationer. Anledningen till detta, menar Turner 
var att ceremonin skul1e lara dem deras kulturs regler, som vagledning for 
deras nya status, men holl dem liven tillbaka, sa de inte skulle missbruka de 
nya privilegier som statusen i vuxenrollen innebar (1987; 1989). I 
skildringarna av riternas symboliska varde var det vanligt att barnen och 
ungdomarna fOrsvann ut ur hans texter, aven da riterna utfOrdes for demo 

Initiationsriten fOr pojkar hos gisufolket i Uganda har beskrivits av Suzette 
Heald (1986). Riten, som holls for gisupojkar yid 18 till 24 ars alder, 
markerade symboliskt deras manlighet och gay dem full vuxenstatus, vilket 
innebar att de hade ratt att gifta sig, arva och andra privilegier som 
tillhorde vuxna man, t ex det prestigefyllda att fa dricka 01 med andra man. 
Hos gusiifolket i Uganda, som Jean LaFontaine gjorde faltarbete hos under 
1950-talet, noterade hon att en gusiiman ansags inte vuxen oavsett alder 
om han inte hade blivit initierad. En oinitierad man tilltalades som en pojke 
(1986), 
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I de samhallen dar makten var organiserad utifrt'm en aldershierarki, okade 
auktoriteten med de vuxnas alder. I dessa samhallen visar initiationsriterna 
symboliskt de tildres makt genom deras kontroll over hemliga kunskaper i 
det ritueHa utforandet. Antropologer har beskrivit hur initiationsriternas 
funktion var att halla kvar de tildres makt, genom att deras auktoritet 
betonades i riterna. De aldres makt over kunskaper baserad pa 
aldershierarki ar t ex de hemliga sallskapen Sande och Poro. Sande ar fOr 
kvinnor och Poro for man, vilka ungdomarna tradde in i under puberteten i 
Liberia, Sierra Leone och Elfenbenskusten (LaFonatine 1985; Spencer 
1990). De rituella kunskaperna som upplevdes av de underordnade 
initierade och andra deltagare, forstarkte positionerna for dem som redan 
hade auktoritet. 

Barns initiationer har ocksa framstallts som strackande sig over en lang 
period, dar initiationen bestar av flera ceremonier innan barnen far fuHt 
tilltrade till vuxenstatus. Bland annat har Anthony Forge som utforde 
faltarbete hos abelamfolket pa Nya Guinea under aren 1958-1959 och 
1962-1963, beskrivit deras tambarankult som hade en initiation over en 
langre tid, vilket fordrojde sonernas vuxenstatus. Kulten hade olika 
initiationsceremonier som strackte sig over 20 till 30 ar. Inte forran 
mannen var gifta och flht flera barn fick de fullt intrade i de vuxna 
mannens tambarankult (1970). 

Gemensamt i antropologernas studier av initiationer ar att de inte har fragat 
hur barnen och ungdomarna upplevde och tolkade riterna de fick genomga. 
Barnen och ungdomarna blev i riterna anvanda som objekt av dem som 
hade makten. Sett fran maktens synvinkel var barnen och ungdomarna inte 
i fokus och riterna var till fOr dem som redan var initierade, dvs de vuxna. 

Kolonial- och postkolonial antropologi 

Sammanfattningsvis har avsikten med litterturoversikten av den brittiska 
socialantropologins koloniala och postkoloniala perioder varit att peka pa 
franvaron av studier om barn, och avsaknaden av barn i litteraturen, vilket 
var en konsekvens av hur antropologin formades under mellankrigstiden i 
kolonierna. 
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Socialantropologerna formulerade sin forskning med utgangspunkt i 

Radcliffe-Browns teorier, men de var aven paverkade av kolonialismen pa 
grund av att de var beroende av de brittiska tjanstemannen i kolonierna for 
att kunna utfora sina faltarbeten. Kolonialismen hade som syfte att kunna 
anpassa folken i kolonierna till den brittiska makten. Antropologernas 

studier om hur makt utOvades i politiska, religiosa och ekonomiska system 
och i sIaktskapsrelationer blev darfOr anvanda av kolonialtjanstemannens 
intresse. I evolutionismens fotspar lyckades kolonialtjanstemannen med att 
pa ett tidigt stadium in fOra ett formellt skolsystem, i syfte att upplysa 
barnen och utveckla dem till att bli "civiliserade". Antropologerna 

ignorerade detta i sin forskning for att kunna bli oberoende av 
kolonialmaktens intressen. Antropologerna motiverade sitt 

avstandstagande mot studier av barns uppfostran och skolsystem med att 

de ansag att det inte var en uppgift for dem att studera utbildningssystem, 

utan var ett intresseomrade for kolonialanstallda pedagoger och 

missionarer. Strukturfunktionalisterna som dominerade den brittiska 
antropologin insisterade pa att de studerade sociala relationer mellan 

personer. 

Under mitten av 1950-talet forsokte Richards initiera studier dar 
inriktningen skulle vara pa hur barnen formades av auktoritetsmonstren i 
familjen. Antropologer, ansag hon, borde mer systematiskt studera 

strukturerna i samhallets politiska, religiosa och ekonomiska system, for 
forst da kunde de varderingar och aktiviteter som formade barnen komma 

fram (1970). Rennes initiativ kan ocksa ses som en reaktion pa kritiken 

mot hennes generations antropologer efter andra varldskriget, som den nya 

generationens antropologer kritiserade sina Hirare for. Vad de hittills hade 
gjort var att hanvisa till samhallens varderingar och normer utifran 

kulturers varldsbilder, och inte vad de studerade folken gjorde i deras 

sociala vardagsliv och varfor (Richards 1988; Winter 1959). 

Under 1970-talet fortsatte socialantropologerna att koncentrera sig pa 

social organisation och social kontroll for att forsta maktens struktur. 
Esther Goody var den antropolog som fOljde i Firths, Richard och Fortes 
fotspar i att studerade den sociala organisationen i familjen. Hon 
forflyttade perspektivet fran hushallet till slakten i sin forskningen om 
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familjens funktion. Hon fokuserade pa den sociala organisationen inom 
sHikten som vagledde vem som skulle fostra barn en. 

En annan inriktning inom den brittiska strukturantropologin har varit 
studiet av riter, vilken i forsta hand riktade intresset pa att konstruera nya 
teorier, som under 1970-talet utvecklades till symbolantropo1ogi. I studier 
av initiationriter har barns och ungdomars kronologiska utveckling 
metaforiskt utnyttjats. Fokuseringen av riternas symboliska funktion i 
samhallet resulterade i att barnen som sadana blev ignorerade. I riterna 
betraktades ungdomsaren som en marginell overgangsperiod mellan 
barndom och vuxenliv avskild fran resten av samhiillet. I studier av 
initiationsriter insamlade socialantropologerna siillan data om barn eller 
socialisation. Deras monografier inneholl fiirre beskrivningar av barn an de 
hade gjort under 1950-talet (Mayer 1970; Richards 1970). 

De brittiska antropologerna fokuserade inte pa barn iiven i de studier vilka 
barn borde ha varit centrala t ex i hushallets, familjens och sliiktens sociala 
organisation och sociala kontroll, och i initiationsriter for ungdomar, vilka 
markerade tiden mellan uttriidet ur barndomen och intriidet i vuxenlivet. 

Men i bade koloniala, och postkoloniala antropologin, har barnet 
osynligggjorts. Barnet har blivit en metafor for nagot annat. Metaforerna 
har viixlat, men sattet att behandla barnet ar detsamma - som ett objekt att 
studera den riktiga viirlden - vuxenviirlden. 

11. AMERIKANSK ANTROPOLOGI 

Under 1920-talet formulerade den amerikanske antropologen Franz Boas 
(1858-1942) en ny forskningsinriktning som en del av hans kamp mot 
evolutionismen. Boas var aktiv redan under 1910-talets sarnhallsdebatt om 
ras som fordes mellan biologer och antropologer. Han var motstandare till 
rasbiologema som havdade att varldens folkgrupper befann sig pa olika 
stadier i den universella utvecklingskedjan, och iiven mot deras 
argumentation att de genetiska anlagen formade manniskans personlighet. 
Biologernas resonemang, som inte baserades pa analyser fran grundliga 
undersokningar, gay extra stOd at den viixande rasismen som redan borjat 

24 



bli stark in om det amerikanska samhallet. De amerikanska rasbiologernas 
generaliseringar var i forsta hand riktade mot den svarta befolkningen, 
inhemska indianska folkgrupper samt de judiska och katolska invandrarna 
fran bsteuropa. Samtliga dessa grupper ansags av biologerna vara 
genetiskt svagare [User an den protestantiska vita samhallsgruppen i USA. 
Boas havdade att varje kultur endast kan forstas utifran sina egna 
forutsattningar, och kan darfor inte forklaras med evolutionistiska eller 
freudianska teorier. Han ville visa hur olika kulturer hade formaga att 
forma manniskan, och att manniskor inte foljde ett gemensamt nedarvt 
utvecklingsschema. Boas ansag att manniskans personlighet, dvs 
individens beteendemonster, attityder, uppfattningar och varderingar, inte 
var beroende av ras ut an av kultur, vilket han sokte bevisa genom olika 
studier av den kulturella mangfalden. Boas ville darfor fa sina studenter att 
kritiskt granska om det var biologiska eller kulturella faktorer som 
avgjorde individens beteende (J ackson 1986; Weiner 1983; Yans
McLaughlin 1986). 

KULTURMONSTER 

Under mellankrigstiden intresserade sig Boas studenter Ruth Benedict 
(1887-1948) och Margaret Mead (1901-1978) i den evolutionistiskt 
fargade debatten om individ och miljo. De forde in diskussionen i 
antropologin genom att rikta uppmarksamheten pa kulturers betydelse i hur 

manniskans personlighet formades. Antropologin, ansag Benedict och 
Mead, kunde lara det amerikanska folket att bli kulturmedvetna; de 
menade att mycket som uppfattades som biologiskt betingat var kulturellt 
skapat. De engagerade sig i hur barns och ungdomars socialisation var 
relaterad till kulturers monster av tankar och vardagens aktiviteter, och hur 
detta formade barnens vuxna personlighet. Teorierna om kulturmonster 
vavde de in i sina arbeten; Benedict i den betydelsefulla boken Patterns of 
Culture (1959), som publicerades 1934, och Mead i materialet fran hennes 

nUtarbeten under 1920-talet (1950; 1953; 1963). 
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Benedict yille beskriva mangfalden ay kulturer. Hon ansag att det fanns ett 
samband mellan varje kulturs liYsmonster, dvs bestaende monster ay 
tankar och beteenden, och den dominerande personlighetstypen i kulturens 
befolkning. I Patterns of Culture portratterar Benedict tre kulturers olika 
livsmonster. Kulturernas monster illustreras som forkroppsligade i 
manniskorna. Benedict skriver att yarje samhalle skapar sin a medlemmars 
beteenden till en dominerande personlighetstyp, vilket ar mojligt darfor 
manniskan ar enormt formbar. Hon argumenterar att beteenden ar 
kulturella och inte biologiskt betingade. 

Under andra varldskriget bley Benedicts teori om hur personligheter 
formades ay kulturers livsmonster grunden for en ny inriktning inom 

kulturantropologin som jamforde oIika kulturer, vilken blev benamnd 
Kultur och personlighet. Det var just boken Patterns of Culture som 
ansags bana vag for kultur- och personlighetsskolan (Manson 1986; 
Murphy 1987). 

Margaret Mead fOljde i Boas och Benedicts fotspar. Hon blev pionjar inom 
antropologin vad gallde forskning om barns socialisation/enkulturation l . 

Mead vande sig till allmanheten som lasare, till skillnad fran de brittiska 
socialantropologerna som under samma tid riktade sina texter till 
makthayarna och till yarandra. Hon hade som mal att ll::1 en bred publik, 
vilket hon ocksa uppnadde genom att anvanda foreltisningar, tidskrifter, tv 
och radio som medel. Hon var aktiv i den samtida amerikanska 
samhtHlsdebatten, och borjade redan 1928 att skriva i vetenskapliga och 
popularvetenskapliga tidskrifter2, yilket hon sedan fortsatte med under hela 
sitt liv. En stor del av dessa artiklar berorde barn, barndom och 
socialisation. Hon skrey aven en bok fOr barn om antropologi med titeln 
People and Places, som publicerades forsta gangen 1959. 

I Enkulturation anvandes fOrst av Boas student Melville Herskovits och fOrdes sedan vidare av Margaret 
Mead (Bourguignon 1979). Enkulturation fick inte samma innebord som socialisation. Enkulturation 
definierades vara den process genom individer lar sig fOrsta och forvlirva kunskaper om sin kultur. Dessa 
kulturellt fOrankrade kunskaper overfors och sprids socialt mellan generationerna och tolbs av varje 
individ personligen (Poole 1994; Williams 1975). Enkulturation fortsatter genom en individs hela liv. till 
skillnad fran socialisation som lir en process som enbart refererar till barndomsaren (Appelbaum 1987b). 
Mead anvtinde ocksa cultural transmission som omfattade vad barn lar sig fran vuxna men liven fran si n 
cgen kamratgrupp ach syskon (Bourguignon 1979). 
2 t ex Child Study. Childhood Education, Education, Family Weekly, Journal of Education of Sociology, 
Parents' Magazine, Progressive Education, Redbook Magazine, School and Society, Young Children 
(Gordan 1976). 
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Margaret Meads syfte med att studera andra kulturer var i likhet med 
Benedict att bevisa hur kulturer hade fOrmaga att forma sina medlemmars 
personlighet. Mot bakgrund av hennes intresse for den samtida 
samhallsdebatten i USA ville hon ocksa kunna anvanda sin jamforande 
forskning for att fa fram forslag till lOsningar pa sociala problem som 
debatterades av barnexperter och allmanheten i USA Med utgangspunkt i 
diskussionerna om barns och ungdomars socialisation och barns 
universella utveckling, som fOrdes under mellankrigstiden i USA, ville hon 
prova om debatten grundade sig pa sadant som togs for givet vara 
biologiskt arftligt eller kulturellt inlart (Mead 1950; 1953). Mead var 
overtygad om att enda sattet att prova dessa teoriers hypoteser var genom 
att kontrastera kulturella variationer mellan olika samhallen. Hon narmade 
sig psykologiska teorier for att kunna jamfora skillnader i hur barn 
socialiseras i olika samhallen. De samhallen som kunde anvandas som 
jamforande material, ansag hon, var de som var opaverkade av 
vasterlandskt inflytande (Appelbaum 1987b; Scheper-Hughes 1987; Yans
McLaughlin 1986). Med dessa foresatser utforde Mead under 1920- och 
1930-talen ett flerta1 ftiltarbeten for att insamlajamforande material. 

Pu bertetstiden 

Meads forsta studie var forlagd till Samoa under nio manader ar 1925. Hon 
sag pa samoaflickors uppfostran och jamforde med amerikanska 
ungdomars konfliktfyllda och upproriska beteenden, och fragade sig om 
dessa orsakades av hormonella fOrandringar under pubertetstiden, eller om 
det var kulturellt overfOrt fran fOraldrarna. Mead publicerade sina resultat 
fran Samoa 1928 i monografin Coming of Age in Samoa: A Psychological 

Study of Primitive Youth for Western Civilization (1950). Hon beskrev 
bamens barndom, ungdom och fostran pa Samoa som en motbild till den 
amerikanska medelklassens fOrhallanden. Samoabarnen, forklarade Mead, 
utvecklade ingen djupare emotionell relation till nagon av de vuxna, och 
fodildrarnas personlighet hade ingen avgorande betydelse for demo Flickor 
och pojkar vaxte upp i segregerade aIdersgrupper. Flickornas liv passerade 
genom vlll markerade perioder. Efter smabarnsstadiet gick de in i ett 
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pubertetsstadium, som Mead liven kallade barnpassningsstadiet eftersom 
det innebar att smaflickor fick da en ansvarsfull roll, att passa sina yngre 
syskon. Barnpassningsstadiet innebar en tid med jlimnariga flickkamrater 
dar pojkar var uteslutna. Flickorna utvecklade inom sin egen aldersgrupp 
vanskap och solidaritet. Pubertetstiden var for flickorna en privilegierad 
och bekymmersfri period. Mead tolkade det som att de varken upplevde 
konflikter angaende sin sexualitet, eller situationer dar de behovde gora 
medvetna val. I bokens sista kapitel kritiserade Mead den auktoritlira 
fostran av amerikanska barn och ungdomar. Om foraldrar och skolsystem 
kunde bli mindre auktoritara, och fortildrar mind re puritanska angaende 
sexualitet, och om barnen fick sWrre frihet att utforska och experimentera, 
skulle ungdomstiden bli mindre konfliktfylld for amerikanska tonaringar. 

Barns tankande 

Meads andra studie, som utfordes under sex manader ar 1928 pa Manuson 
i Nya Guinea, var inriktad pa att undersoka ifall barns satt att tanka 
motsvarade ett tidigt stadium i manniskans evolutionistiska utveckling, till 
skillnad fran vuxnas tankevarld, vilket debatterades i USA, eller om barns 
tankar var en produkt av deras sociala miljo (1979). Meads material fdm 
manusfolket publicerades 1930 i monografin Growing Up in New Guinea 
(1953). For att forsta manusbarnens tankar lyssnade Mead pa deras 
konversation, observerade deras lekar, Hit dem tolka bilder och beskriva 
teckningar som de ritat. Barnens forklaringar var genomgaende realitiska 
och pragmatiska. Deras objektiva synsatt pa sin omvarld relaterade Mead 
till manusfolkets fostringssystem. Barnen blev tidigt tranade i fysisk 
precision for att anpassa sig till omgivningen, t ex ga, simma och kHittra. 
Deras tidiga fysiska fostran kravde fokusering av deras uppmarksamhet pa 
orsak och verkan for att de praktiskt skulle kunna bedoma omgivningen. 
Daremot ignorerades barnens sociala anpassning. I likhet med 
samoabarnen, deltog manusbarnen inte i de vuxnas sociala liv. 
V uxenvarlden, vilken Mead skildrade som religiOs och full av magi, dlir 
rivalitet, ackumulation av materiella ting och radsla for andevarlden 
ingick, var barnen ointresserade av. Till skillnad fdm manusbarnen visade 
det sig att de vuxna levde i en vtirld dar naturliga htindelser och materiella 
ting uppfattades som genomsyrade av overnaturliga krafter. Denna 
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animistiska vuxenvarld, forklarade Mead i motsats till vad psykologer 
pastod borde vara fallet, hade skapats i de vuxnas kultur, och inte under 
barndomen (1953; 1979). 

Barns genusfostran 

Mead insamlade etnografisk information under sIutet av 1930-talet, just 
innan andra varldskriget brot ut, for att kunna komplettera tidigare insamlat 
material fran hennes tredje studie pa Nya Guinea om genusfostran, som 
hon hade utfOrt mellan aren 1931 och 1933. Hon studerade kulturella 
skillnader mellan kvinnor och man hos arapeshfolket, mundugumorfolket 
och tchambulifolket pa Nya Guinea. Mead ville visa att vad som 
karakteriserades som feminint och maskulint var kulturellt konstruerat i 
varje samhalle, vilket hon ansag barnen fick lara sig genom sin uppfostran. 
Med studien ville hon upptacka ifall olika genusbeteenden var medfodda, 
ell er reglerades av kulturen, och hur barnens fostran var relaterad till dessa 
beteenden (1963). 

Arapeshfolkets personlighet, berattade Mead, blev socialt formad av deras 
uppvaxtforhallanden. Hon beskrev hur livet for arapeshfolket centrerade 
kring att odla, att fa allt som kunde vaxa att utvecklas, sasom grodor, djur 
och barn. Barndomen innebar en period da de vaxte genom daglig 
omvardnad och hart arbete av andra. Barnens passivt deltagande i 
foraIdrarnas dagliga aktiviteter gay dem erfarenheter av hur den sociaIa 
organisationen byggde pa sammanhallning, och dar tendenser till 
konflikter och vaId holls utanfor gruppen. Barnens varld var uppdelad i 
slaktingar och frarnlingar, dar frarnIingar var farliga fiender. Fientlighet, 
larde de sig, var nagot som endast existerade rnellan framlingar. 
Foraldrarnas sociala normer i vardagslivet hade barnen i centrum. Smabarn 
fick standigt uppmarksamhet fran alla i sin omgivning, fran viIka de alltid 
fick vad de an ville ha, eller bad om. FIera ar efter avvanjningen blev 
barnen t ex ammade nar de blev skramda eller hade ont. Efter det att 
barnen Hirt sig ga borjade modrama successivt vara borta fn'in hemmen och 
larnnade barnen fortvivlade efter sig. Denna separation, tolkade Mead, var 
orsaken till de aggressivitetsutbrott som barnen senare fick nar de vagrades 
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mat, och som utvecklades till raseriutbrott under barndomen nar de 
overhuvudtaget nekades lltlgot (1937; 1963). 

I motsats till arapeshfolket fostrade mundugumorfolket socialt va1dsamma 
personligheter. Mundugumorbarnen foddes in i en social varld av 
fient1ighet mellan man och kvinnor. De utvecklade konf1iktkans1or under 
forsta 1evnadsaret pa grund av modrarnas ointresse for omvardnad och brist 
pa taIamod med sina barn. Barnen utnyttjades i foraldrarnas konf1ikter. 
Den sociala strukturen var byggd pa riva1itet, dar man kampade for att fa 
makt och prestige genom antalet hustrur som kunde arbeta for demo Fader 
konkurrerade med sina soner om hustrur; mannen utbytte dottrar, och soner 
systrar, mot hustrur. Faderna hade kontroll over sina dottrar, och sonerna 
ha de utbytesratt over sin a systrar. Modrarna ville fa sina dottrar ur vagen, 
till forman for sonerna, genom att dottrarna ersattes med sonhustrur, vilka 
de fick kontroll over. Meads studie av dessa kulturer atergav hon i 
monografin Sex and Temperament in Three Primitive Societies (1963), 
som publicerades forsta gangen 1935. Hon diskuterade dar hur samhallen 
med strikt definierade genusroller domde ut dem som inte anpassade sig 
till kulturens redan givna genusroller. For att ratta till problemet foreslog 
Mead att skillnaderna i rollerna skulle ersattas med, som hon skriver, 
verkliga och naturliga variationer manniskor emellan. Olikheterna i 
manligt och kvinnligt, argumenterade hon, var kulturellt skapade och borde 
darfor kunna fodindras genom socialisationen av barnen till en mer rattvis 
distinktion av samhallets roller som baserade pa individens begavning och 
personliga laggning. 

Barns fysiska utveckling 

Nar Mead utforde sin forskning pa Bali mellan aren 1936-1938 hade hon 
blivit val medveten om att vad den allmanna opinionen i USA tyckte 
paverkade ifall hennes resultat skulle bli accepterade ell er inte. A v 
erfarenhet visste Mead att hennes forskning var speciellt utsatt for 
allmanhetens asikter, eftersom hon diskuterade sitt eget samhalles syn pa 
barn, och ifragasatte teorier om barns fostran, vilka hon menade var till stor 
del kulturellt forankrad. I studierna pa Bali utgick Mead fran de kunskaper 
om barns fysiska utveckling, som var grunden for de riktlinjer som 
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vagledde hur amerikanska modrar skulle fostra sina barn. Riktlinjerna 

visade barns normala fysiska utveckling som karakteriserades av 

kronologiska stadier efter barnens exakta aldrar. Dessa 

utvecklingsmanualer var till for att hjalpa modrama, sa de kunde veta vad 
deras barn borde kunna klara av i olika aldrar. Dessa standardiserade 

riktlinjer om barns normala utveckling, menade Mead, konverterades till 

moraliska normer genom att modrar jamforde sina barn med andras barn. 
Barnens framsteg blev modrarnas framgang, dar riktlinjerna bekraftade hur 

de lyckats i foraldrarollen. B arnuppfostran under 1930-talet, poangterade 
Mead, blev allt mer baserad pa de studier om barn dar teorier utgick fran 

ett universellt biologiskt utvecklingsschema. Ett schema, vilket Mead 
resonerade, fick mer inslag av moralism an av barns individuella fOrmagor 

(Mead & Macgregor 1951). 

Antalet olika sorters manualer om barns utveckling vaxte snabbt under 

1920- och 1930-talen i USA. Forutom dessa riktlinjer i bokform blev 
artiklar i tidskrifter och veckotidningar som gay rad om barns utveckling 

och omvardnad enormt populara. Det gemensamma budskapet i de 

publicerade texterna var att kvinnor behovde vagledning av vetenskapliga 

och medicinska experter for att kunna ge sina barn ratt uppfostran. Dessa 

experter var oftast manliga Iakare. I reklamen fOr den vaxande industrins 

produkter citerades Iakares rad till kvinnor, dar de blev uppmanade att fOlja 

vetenskapliga anvisningar, och inte forlita sig pa sina modrars och 

mormodrars erfarenheter. Kvinnors traditionella natverk av stOd i 
modersrollen fran foregaende generationer blev harmed utbytt mot ett nytt 

idealiserat vetenskapligt moderskap. Det nya moderskapet var inte enbart 
definierat vetenskapligt och medicinskt, utan var ocksa skapat av samhallet 
och medelklassens kultur (Apple 1995). 

Meads material fran Bali kunde hjalpa foraldrar bli medvetna om att den 

vtirld och den tid de levde i var kulturellt forkroppsligad i varje foralder, 

argumenterade hon, vilket paverkade hur de fostrade barnen. I 

balistudierna testade Mead om barns utveckling var universell, utifran de 

kunskaper som fanns i USA. Ron relaterade till hur barns utveckling var 

inflatad i den balinesiska kulturens socialisationsmonster. Rennes 

kunskaper om den balinesiska kulturen kombinerades i studien med ett 

experimentellt anvandande av fotografier och film for att fortydliga 

sambanden mellan barnens fysiska utveckling, uppfostran och 
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kulturmonster i samhallets vardagsliv och familjernas sociala organisation. 
Mead ville med denna audiovisuella teknik prova alternativa satt att 

utveckla antropologers kvalitativa metod. Hon hade blivit kritiserad for att 

i sin a tidigare studier ha forlitat sig pa ett fatal informanter, for att kunna 

generalisera en hel kulturs medlemmars personlighet (Mead & Macgregor 

1951). 

Mead jamforde balinesiska barn med amerikanska barn och kom fram till 

att de hade samma generella stadier i sin motoriska utveckling. Det som 

skilde balinesiska barn fran amerikanska barn var kulturellt forankrat. 

Skillnaderna, analyserade hon, uppstod i att kulturer hade sin a egna 

modeller av barns utveckling. En del av barnens motoriska beteenden, t ex 

nar barnen borjade att sitta upp eller ga, menade Mead, kunde antingen fa 

speciell uppmarksamhet eller ignoreras i barnens socialisation, beroende pa 

hur kulturen varderade olika beteendens betydelse. Mead ville med 

resultaten fnin Bali bevisa att utvecklingsteorier med rigida stadier 

behovde modifieras. Materialet fran Bali anvande Mead i publikationer 

som riktade sig till foraldrar och olika yrkeskategorier, vilka var 

involverade i barns fostran och utveckling. Hon ville att de skulle bli mer 

uppmarksamma pa individuella skillnader i amerikanska barns utveckling, 

och inte enbart forlita sig pa sin a teoretiska kunskaper om barns 

utvecklingsstadier. 

Social ingenjor 

Mead ville paverka allmanheten for att kunna forandra den och kan 

uppfattas lika mycket som social ingenjor som antropolog. I Meads 

sjalvbiografi Blackberry Winter (1972) beskriver hon sitt liv som 

antropolog. Hon berattar har att hennes stravan alltid hade varit att upplysa 

det amerikanska folket om betydelsen av variationer i barns socialisation. 

Pa sitt kulturellt jamfOrande material hade hon grundat sin overtygelse om 

hur viktigt det var fOr barnens basta att manga olika slaktingar och vanner 

hjalpte till i deras fostran. Oavsett var och nar Mead genomforde sin 
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forskning hade den en gemensam namnare: barns socialisation -
enkulturation - kulturell overforing. 

KULTUR OCH PERSONLIGHET 

Smabarns kulturella erfarenheter 

I USA stannade kulturantropologerna hemma pa 1940-talet, pa grund av att 
andra varldskriget avbrot deras mojligheter till faltarbeten utomlands. 
Antropologer och psykologer samarbetade for att utveckla kultur- och 
personlighetsskolan dar deras utgangspunkt var att spadbarns och smabarns 
kulturella erfarenheter formade deras vuxna personlighet (Yans
McLaughlin 1986). Kultur- och personligetsskolan viixte fram och 
etablerades utifran andra viirldskrigets internationella situation. Studierna 
utfordes med ett politiskt syfte; att skildra nationalkaraktiiren hos 
samhallen som USA var i konflikt med, t ex Tyskland, Sovjet och 
oststatslanderna. Mead, Benedict och deras kolleger forsokte att fa fram 
psykologiska monster i stora samhiillens befolkningar for att kunna relatera 
nationalkaraktiirer till uppfostran samt mor- och spadbarnsrelationer. For 
att metodologiskt kunna utfora dessa studier om spiidbarns fostran och 
nationalkaraktiirer, utveck1ade de metoder baserade pa intervjuer av 
personer bosatta i USA men uppvuxna i andra sarnhiillen, och pa skriftliga 
dokument, t ex analyserades historiskt, politiskt, ekonomiskt, demografiskt 
material, journalistiska artiklar, barnuppfostringsmanualer, barnbocker, 
musik, sanger och skonlitteratur (Benedict 1979; Bourguignon 1979; Mead 
1959; Stocking 1986b; Yans-McLaughlin 1986). 

Benedict exempelvis studerade japanska sedviinjor och barnuppfostran. 
Hennes resultat publicerades 1944 i monografin The Chrysanthemum and 
the Sword (1974). Hon insamlade material genom att intervjua japaner 
bosatta i USA; lasa japansk historia, skonlitteratur och poesi; och se 
japansk film. Benedict beskriver hur barns uppfostran var relaterad till den 
japanska kulturens livsmonster av prydlighet och ordning. Tidiga 
upplevelser i barndomen Himnade outplanade spar i deras vuxna 
personlighet. Japanska fOriildrar, skriver hon ocksa, onskade sig barn for 
att kunna fora vidare familjens heder och arv. Det japanska familjelivet 
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skildras utifran en hierarki mellan man och kvinnor, och mellan 
generationerna. I socialiseringsmonstret ingick att barnen skulle vara 
passiva. Barnen fick lara sig respekt och sjalvdisciplin. Barndomen 
strackte sig fram till nio ars alder och betraktades som en privilegerad 
period i livet. Ungdomsaren var en period da de fick ta mer ansvar och 
hansyn till sin familj. 

Tolkningar av kulturella variationer 

Under andra varldskriget utvecklades i USA ocksa en annan inriktning, 
inom kultur- och personlighetsskolan, vilken leddes av psykiatern Abram 
Kardiner (1891-1981). Han hade fatt utbildning i psykoanalys under fOrsta 
varldskriget, och arbetade som klinisk psykoanalytiker under andra 
varldskriget (Manson 1986). Kardiner konstruerade en psykokulturell teori 
baserad pa Freuds psykoanalytiska ideer. Grundprincipen bakom hans 
argument var att det i varje sarnhalle existerade primara institutioner som 
formade en grundstruktur i individens personlighet. Denna grundstruktur 
paverkade individernas satt att skapa sekundara institutioner i samhallet. I 
primara institutioner ingick familjeorganisation, forsorjningssystem och 
uppfostran. Uppfostran formade spadbarns och smabarns personlighet, 
genom kulturens havdvunna sedvanjor rorande amning, avvanjning, 
belOning och forbud. Sekundara institutioner omfattade religion, ritualer, 
tabusystem, myter, folksagor och individers satt att tanka. De sekundara 
institutionemas funktion var till for att tillfredstalla behov och spanningar 
som producerats av de primara institutionerna (DuBois 1960; Harris 
1968a; Suarez-Orozco 1991). 

Om Kardiners teori stamde, ansag han, borde vuxnas personlighet bero pa 
kulturers olika uppfostringsmetoder. Kardiners teori att koppla 
socialiseringsmonster med vuxnas personlighet och kulturers livsmonster 
stamde overens med Benedicts psykokulturella syn pa manniskans 
personlighetsutveckling. Kardiner samarbetade med antropologer for att 
kunna testa sin teori pa olika kulturer. Benedict ingick i hans krets. 
daremot tillhorde inte Mead den, pa grund av att hon hade kritiserat honom 
for han inte tillforde forskningen nagot nytt, eftersom de teoretiska 
riktlinjerna for att studera kultur och personlighet var redan utarbetade. 
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Mead har ocksa papekat att Kardiners psykoanalytiska inriktning avvisades 
av de fiesta samtida antropologer (Harris 1968a; Voget 1975). 

Antropologer, hemkomna fran faltstudier, blev Kardiners informanter. 
Antropologerna rapporterade om kulturerna de studerat, darefter tolkade 
Kardiner grundstrukturen i personligheten i de olika kulturerna. Han 
anvande standardiserade psykologiska tester for att kunna analysera 
antropologernas faltmaterial om barns tillvaro och uppfostran (DuBois 
1960; Suarez-Orozco 1991). En av dessa antropologer som Kardiner 
samarbetade med var Cora DuBois. 

DuBois var influerad av Freud genom samarbete med Kardiner och John 
Whitings (da opublicerade) jamforande material mellan olika kulturer. 
DuBois utfOrde faltarbete hos alorfolket i Indonesien under aren 1938-
1939, som publicerades 1944 i monografin The People of Alor; A Sodal
Psychological Study of an East Indian Island. Hennes studie kan ses som 
ett tidigt forsok att skapa en relation mellan antropologers och psykologers 
teorier och met od er. Hon samlade in levnadshistorier, drommar, 
barnteckningar och anvande projektiva tester, bl a Rorschach. Hon delade 
in bamdomens stadier i smabarn, tidig och sen bamdom. Hon teckande en 
deprimerande bild av kvinnornas arbetsborda. Hos alorfolket, forklarade 
hon, fanns det inget kulturellt belOningssystem som motiverade kvinnorna 
att vilja bli modrar, pa grund av det ekonomiska systemets arbetsfordelning 
mellan kvinnor och man. For att kunna tolka alorfolkets personlighet 
analyserades hennes material genom ett samarbete, dar DuBois sorterade 
den etnografiska informationen, Kardiner arbetade med levnadshistorierna 
och drommarna, Emile Oberholtzer bedomde Rorschachtestern~ (DuBois 
1960), och Trude Schmidl-Waehrer tolkade barnteckningarna 
(Bourguignon 1979). 

DuBois etnografiska material visade betydande individuella variationer 
vilket hon sag som ett problem for att generalisera en gemensam 
grundstruktur i personligheten hos alorfolket. DuBois poangterade 
begransningen av att dra slutsatser om personlighetsstrukturen enbart 
utifran tidiga barndomserfarenheter, eftersom personligheten utvecklades 
successivt under individens liv. Enligt henne var det inte forvanande att 
studien misslyckades med att visa nagra starka samband mellan vuxnas 
personlighet och en kulturs uppfostringsmetod av spadbarn som hon hade 
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undersokt. Kardiner nonchalerade detta, aven fast DuBois hade papekat for 

honom att spadbarnens omvardnad inte enbart var modramas uppgift, utan 
aven ett ansvar som fader, syskon och mor- och farfortildrama delade. 
Oberholtzers tolkning av Rorschachtesterna visade en stor variationsbredd 
i personlighet vilket talade mot Kardiners betoning ps. en gemensam 
grundstruktur i personligheten. Till skillnad fran DuBois och Oberholtzer 
var Kardiner imponerad av den hoga graden av overensstammelse i 

analysen. Alorfolkets personlighet beskrev han som beroende av kulturens 
satt att forneka, styra och uppmuntra individens behov. Han tolkade 
relationen mellan modrar och barn utifran arbetsfordelningens utformning i 
alorfolkets forsorjningssystem. Kvinnornas arbetsborda och 

avvanjningsmetod hade enligt honom en avgorande betydelse for barnen, 

dar de inte fick mojlighet att utveckla emotionelI tillgivenhet till sma 

modrar, vilket senare skulle forma deras vuxna personlighet. 

TV ARKUL TURELLA STUDIER 

Efter andra varldskriget forandrade John Whiting kultur- och 
personlighetsskolans teori och metod for att kunna planera tvarkulturella 

jamforande studier mellan olika samhallen som skulle vara representativa 
for varldens alIa kulturer (Whiting 1961). Han utgick fran Kardiners 

arbete. Whiting forandrade hans primara institution, vilken delades upp i 
bevarandesystem och beteendesystem. Bevarandesystem definierade 
Whiting som kulturens ekonomiska, politiska och sociala organisation. 

Bevarandesystem skapade beteendesystem. Beteendesystem var kulturens 

uppsattning av sedvanjor. Varje sedvanja uppfattades som avskiljbar fran 

sitt kulturella sammanhang och behandlades som ett beteende. 

John Whiting och hans fru Beatrice som var pedagog anvande 
psykoanalytisk teori for att formulera hypoteser, som skulle belysa 
relationen mellan kultur och individ. De sokte efter universalitet for att 

formulera hypoteser, som skulle vara hflllbara oavsett tid och plats, for 
jamforelser av foreteelser mellan olika kulturer. Whitings fokuserade sitt 
intresse ps. forekomsten av, ell er avsaknaden av, olika specifika foreteelser, 
och inte pa hur foreteelsen i sig var kopplad till kulturens helhet, for att 

kunna utforma hypoteser som hade generell hallbarhet. De tvarkulturella 
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undersokningar av olika kulturer som de planerade skulle bearbetas med 
kvantitativa metoder. 

Oidipus och initiationsceremonier 

John och Beatrice Whiting utvecklade Human Relation Area Files 
(HRAF), en etnografisk databas for att kunna klassificera material fOr 
tvarkulturella studier. Under andra varldskriget hade deras larare George 
Murdock, yid Yaleuniversitetet, med stOd fran USAs flotta borjat 
klassificera antropologers publicerade texter fran 200 samhallen som 
delades in i 700 kulturella kategorier (Darnell 1986; Manson 1986; Munroe 

1975). 

Whitings forde in antropologers faltmaterial i HRAF, som de sedan 
bearbetade och tolkade for att fa fram hur materialet var statistiskt 
representativt efter Freuds psykoanalytiska teorier om barns uppfostran och 
vuxnas personlighet. Whitings analyserade inmatat material for att fa fram 
statistiska samband t ex mellan forekomsten av oidipuskomplexets 
universalitet (Brown 1963; 1975; Lloyd 1970; Seymour 1975; Whiting 

1987). 

Oidipuskomplexet relaterades till forekomsten av, eller avsaknaden av, 
initiationsceremonier i 55 samhallen (Le Vine 1961). Forekomsten av 
ceremonier, forklarade John Whiting, forvarrade oidipusrivaliteten. 
Ceremoniema var till for att kontrollera soners fientlighet mot sina fader, 
som ansags ha varit latent fran spadbarnstiden och kunde bryta ut i en 
oppen konflikt under puberteten. I samhallen som utovade 
initiationsceremonier fann Whiting ett samband mellan de barn som 
fortsatte med att soya hos sina modrar efter ett ars alder, och intensifiering 
av oidipusrivalitet mellan son och far. Dessa kulturer hade aven en lang 
amningsperiod och en lang period av sexuell avhallsamhet (Brown 1975; 

Harris 1968c; LaFontaine 1985; Whiting 1961). Sambandet mellan 
forekomsten av manliga initiatioQsceremonier och saner som soy hos sina 
modrar efter ett ars alder, tolkade Whiting ocksa som att ceremoniernas 
funktion var till for en brytning av pojkarnas beroende till, och 
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identifiering med, sina modrar for att kunna utveckla sin man1iga identitet 

(LaFontaine 1985; Whiting 1961). 

Whitings och deras medarbetare anvande HRAF fOr undersokningar dhr de 

enbart var intresserade av kulturfragment som hade tagits ut ur sitt 

kulturella sammanhang. Nar etturva1 av samhhllen togs ut ur HRAF for att 

undersoka forekomsten av en specifik foreteelse kunde enbart de 

samhtillen anvtindas for vilka HRAF hade detaljerad information om just 

den foreteelsen. Det innebar att enbart en del av HRAFs klassificerade 

samhtillen kunde anvtindas till ett urval. Dtirfor ansag Whitings att mer 

etnografiskt material behovdes foras in i HRAF. 
'-

"Children of Six Cultures" 

John och Beatrice Whiting utforde inte sjtilva datainsamlingen av 

etnografiskt material, utan det insamlades av deras kolleger och studenter. 

Darfor utformade John Whiting under 1940-talet riktlinjer som 

sammanstalldes till en manual anpassad till HRAF, vilken var uppbyggd 

efter psykoanalytiska teorier om barns utvecklingsstadier. Manualen, Field 

Guide for the Study of Socialization (Whiting 1966), skulle antropologer 

folja nar de insarnlade etnografisk information i olika kuIturer. 

For snabb datainsamling utvecklade Whitings medarbetare Munroe en 

teknik som kallades punktobservation. Tekniken var en kompensation for 

den antropologiska metoden; deltagande observation och intervjuer, som 

de menade var for osystematisk att kunna anvandas for HRAF. 

Punktobservation innebar att under korta intervaller (fem till femton 
minuter) observera barns sociala beteenden, som sedan kodades efter ett 

system som John Whiting hade sammansatt. Standardiserade fragefurmular 

och projektiva tester, sasom Rorschach och Thematic Apperception Test 

utfordes pa bamens modrar. Inom antropologin i USA okade intresset for 

den psykoanalytiskt inriktade antropologin, viIket Iedde till att de som 

studerade antropologi tick Iara sig att utfora projektiva tester. 

I borjan av 1950-taIet drog John Whiting igang en stOrre studie for att 

thcka bristen i HRAFs filer. Namnet pa denna studie var Children of Six 
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Cllltures (Whiting 1975). Tolv personer anstalldes, varav sju antropologer 
och tva psykologer, vilka skulle utfora studien i olika kulturer i 
Filippinerna, Indien, Kenya, Mexiko, Okinawa och USA. Varje 
faltarbetare fick tre till fyra manader pa sig fOr insamling av data, dessa 
faltarbeten utfOrdes mellan aren 1954-1956. Whitings detaljerade manual 
foljdes yid insamling av den etnografiska informationen. I varje kultur 
utfordes systematiska observationer pa 16 till 24 barns beteenden i aldern 
tre till elva ar. Det som skulle observeras var enbart samspelet melIan olika 
barn, och mellan barn och vuxna, dvs resten av kulturen skulle inte 
beaktas. Totalt intervjuades 133 modrar. Studien analyserades sedan av 
Whitings, och olika beteenden i de sex kulturerna tolkades for att finna det 
universella i dessa kulturers barnuppfostringsmetoder och hur det var 
relaterat till vuxnas personlighet. Oavsett de kulturella skillnaderna i olika 
samhallen som Whitings statistiska studier visade kom de fram till att det 

fanns konsekventa skillnader melIan flickors och pojkars sociala beteenden 
och deras personlighet varlden over. De foreslog att skillnaderna kunde 
bero pa medfOdda faktorer (LeVine 1994; Pelto & Pelto 1978; Whiting 
1975). 

Sedan Children of Six Cultures var slutfOrt fortsatte Whitings utveckla 
HRAF for att kunna relatera deras nya material om barns beteende och 
socialisationsmonster till vuxnas personlighet, vilket resulterade i att amnet 
fortsatte att hallas yid liv under 1970-talet. Malet med HRAF var 
fortfarande fOr Whitings att i fOrsta hand anvandas till statistiska tester, av 
olika beteenden och sedvanjor som kunde paverka barns fostran och 
omvardnad. 

Barns socialisation och kultur 

Whitings riklinjer har vaglett i stort sett alIa socialisationsstudier som 
utfordes inom antropologin fran 1950-talet till borjan av 1970-talet 
(Bronfenbrenner 1994). Darfor ar det viktigt att komma ihag att 
socialisationsstudier har varit beroende av Whitings arbeten. Det har varit 
vanligt att antropologer hanvisat till Whiting elIer till HRAF som stod for 
sina argument, ell er som bevis, i deras analyser av insamlat material som 
Patrica Draper (1974); Cora DuBois (1960); Gerald Erchak 1975); Hildren 
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Geertz (1961); Esther Goody (1970; 1973; 1975; 1982); Barry Hewlett 
(1992); C Harkness (1992); Philip och Janet Kilbride (1990; 1992); Hilda 
Kuper (1962); Robert LeVine (se 1994); R Munroe (1992); Simon 
Ottenberg (1989); Susan Seymour (1975); och Monica Wilson (1970). 

I USA under 1960-talet borjade allt fIer antropologer ta aystand fran 
Whitingskolan som dominerade forskningen om barn och socialisering 
inom antropologin. Antropologer med intresse for barnforskning sokte 
efter andra teorier an de psykoanalytiskt fargade som i Whitings anda 
studerade barns uppfostran i olika kulturer. Whitingskolan bley enormt 
ifragasatt ay efterkrigsarens nyutbildade antroploger pa grund ay att de 
forklarade kulturella fakta med psykologiska teorier. Kritiken mot 
Whitingskolan ledde till att kultur- och personlighetsskolan under 1960-
talet bytte namn till "psykologisk antropologi". Ayen da Whitingskolan 
bytte namn fortsatte deras studier och hade sin hojdpunkt under 1960-talet 
och i borjan ay 1970-talet. 

Titeln pa boken Child Care and Culture; Lessons From Africa (1994), 
syftar pa den kritik Robert LeVine tar upp mot Whitings etnocentriska, och 
pastatt allmangiltiga, teori och metod. Le Vine, som var en av dem som 
utfOrde Whitings studie Children of Six Cultures i Afrika, beskriver hur 
Whitings universalitetstankande inte gay utrymme for variationer i hans 
analyser. LeVine forklarar ocksa i Child Care and Culture hur 
forandringsprocesser har paverkat kulturelIa uppfostringssystem, och aven 
vad som hander nar barn blir uppfostrade enligt traditionella modeller nar 
historiska, politiska och sociala omstandigheter forandras. Om 
socialisationsstudier utfors, betonar han, bor bade barns och foraldrars 
perspektiv tas upp. Studierna skall inte enbart innehalla tyarkulturella 
jamforelser. 

Whitings socialisationsstudier har uteslutit de aspekter som Whiting och 
hans medarbetare inte var intresserade av, t ex barn som fostrats av andra 
an sina foraldrar. Detta har resulterat i bristande kunskaper om hur andra 
an foraldrarna uppfostrar barn, och hur detta senare paverkade barnens 
vuxna personlighet (Williams 1977). Det ar vida utbrett tvarkulturellt att 
andra an foraIdrar, t ex barn eller andra vuxna fostrar barn. I etnografin 
namns det, men Whitings gay det ingen stOrre uppmarksamhet; i stallet har 
studier varit fokuserade pa teorier, och att beskriva fOrtildrarollens fostran 
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av barnen. John och Beatrice Whitings studier var konstruerade utifran ett 
vasterlandskt synsatt, foraldrar och karnfamiljen sags som en enhet, 
foraIder och barnrelationen blev en isolerad mor- och barndyad. 

Afrika blev en kulturell likformig enhet i Whitings undersokning, som 
jamfordes med andra kulturer i varIden. Le Vine framhalIer skillnader i 
Subsahara Afrikas olika kulturer och sprakgrupper, som Whitings 
ignorerade. N ar det galler spadbarnsfostran i Afrika poangterar Le Vine 
vikten av att kunna observera, och analysera, variationerna inom Afrika. 
De som utforde Whitings studier hade alIa foljt samma psykoanalytiska 
teorier fOr datainsamling, vilka inte stamde med olika inhemska kulturelIa 
erfarenheter av barns olika stadier (Le Vine 1961). Foraldrarollen och 
foraldrars beteende gentemot barn studerades utifran vastvarldens 
kuIturella idesystem, viIket inte heller stamde tvarkulturellt. I Whitings 
jamforande analyser av barns beteenden framgick bl a att gusiibarnen i 
Kenya, som Le Vine studerade, sokte minst uppmarksamhet fn'in sina 
modrar, jamfort med alIa andra barn i studien. Deras tolkning grundade sig 
pa den vasterlandska kulturelIa betyde1sen av ogonkontakt mellan mor och 
barn, som ansags universell och absolut nodvandig for att kunna 
kommunicera med barnet. Hos gusiifolket har beroring betydelse for 
kommunikation mellan mor och barn. I projektet Children of Six Cultures 

videoinspelades mor och barns ansiktskontakt. Modrar bIev instruerade i 
en for dem onaturlig miljo, att tala och leka, pa ett for dem onaturligt satt, 

med sina barn for att fa deras uppmarksamhet. Gusiifolket anser att det 
finns en kraft i ogonkontakten mellan manniskor, som har att gora med 
deras idesystem om onda ogat, dvs att titta nagon i ogonen kunde vara 
farligt. Den tidiga kontakten mellan mor och barn hos gusiifolket 
avspeglade uppfattningen om onda ogat genom att modrarna undvek 
ogonkontakt med sina barn. Psykologen Mary Ainsworth namnde ocksa 
avsaknaden av den vanliga vasterlandska foreteelsen med ogonkontakt 
mellan mor och barn i hennes studie hos bagandafolket i Uganda under 
1950-talet, men hon gay det ingen uppmarksamhet i sin analys (Ainsworth 

1967). 

Vishvajit Pandya belyser att var kulturella konstruktion av barndomen, var 
forestiillning om vad barn ar, och vad Freud hade att saga om detta, tas 
med ut i falt och anvands for att fOrsta och tolka andra kulturer. Detta, 
argumenterar han, gor oss blinda fOr andra samhallens kulturella teorier om 
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foraldrarollen och socialisationssytem (1992). Kulturella kunskaper ar 
konstruktioner, och till sin natur etnocentriska, och paverkar individers satt 
att klassificera och organisera sin varld, skillnaderna i dessa konstruktioner 
i olika samhallen har alltsa inte beaktats (Hewlett 1994). Whitings studier 
har enbart varit inriktade pa det generella, for att kunna jamfora olika 
samhallen. Deras inrikning pa det universella har kritiserats for att de 
darigenom har avvisat det kulturspecifika i olika samhallen (1987). 

Kritiken har ocksa riktats mot hur datainsamling har utforts i faIt. 
Metoderna blev ifragasatta for antropologernas oformaga (eller brist pa 
intresse fOr) att fa fram vad personerna sjalva hade att saga i de samhallen 
som studerats. Deras teknik for att insamla information ansags aterspegla 
den amerikanska medelklassens varderingar mer an personerna i de 
kulturer som undersoktes (Lewis 1962). Standardiserade intervjuer har haft 
en betydande roll, och kritiken har har varit att man borde ha forlitat sig 
mer pa deltagande observationer. Nar det gallde Whitings studier 
ifragasatte J ames Ritchie vad det egentligen ar vi vill mata. Att mata 
frekvensen av en foreteelse, ansag han, var inte till nagon hjalp nar det 
gallde att forsta och forklara barns tillvaro och socialisation (1977). 
Whitings kvantitativa studier av socialisation baserad pa HRAFs 
etnografiska databank har ocksa blivit starkt kritiserade darfor att 
foreteelser har blivit lOsryckta ur sitt kulturella sammanhang, och placerats 
i en konstgjord miljo, for analys. 

En annan stOtesten var hur datainsamlingen till Children of Six Cultures 

utfordes, och hur materialet senare analyserades av Whitings. Richards t ex 
ansag att Whitings analys av Children of Six Cultures inte stamde med 
antropologers erfarenheter av de kulturer som ingick i studien. Whitings 
tolkning relaterade hon ocksa till den korta tid faltarbetarna fick for att 
insamla etnografiskt material (1970). 

Allmangiltigheten i den vasterlandska mor- och spadbarnsrelationen har 
ifragasatts inom antropologin. Denna relation ar i manga kulturer inte 
isolerad. Etnografiska data visar att mor och barn sallan ar ensamma, och 
att spadbarn har manga oIika fostrare. Dessa tvarkulturella variationer 
beror ocksa pa olika aspekter i barns tidiga barndom (HewIett 1994). Fran 
barns perspektiv, betonar LeVine, ar inte heller hushallet en statisk enhet, 
utan forandras minst nagon gang under deras uppvaxttid, vilket skapar en 
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varierad social miljo fOr ett och samma barn (1994). Studierna tog alltsa 
inte upp mojligheten till sociokulturella forandringar nar de undersokte hur 
barn blev uppfostrade. 

Fran kulturella till psykologiska perspektiv 

Sammanfattningsvis kan sagas att kultur- och personlighetsskolan i den 
amerikanska kulturantropologin gick igenom tre faser. Den fOrsta fasen 
startade under mellankrigstiden med Benedicts och Meads ideer om 
relationen me'llan kulturmonster och personlighet. Bada beskrev hur en 

kuIturs socialisationsmetod horde ihop med resten av kulturens 
livsmonster. Sedan jamforde de bada skillnaderna mellan olika kulturers 
socialisationsmetoder for att analysera hur de formade olika personligheter. 
Kultur- och personlighetsskolans forsta period borjade under 1920-talet da 
antropologin utvecklades till ett vetenskapligt amne - en tid da 
antropologin var fokuserad pa att skapa teorier och metoder. Detta formade 
framforallt Meads metodologiska tillvagagangssatt i hennes tidiga 
barnstudier, att leva en langre period i ett litet isolerat samhalle som var 
relativt opaverkat av vasterlandskt inflytande, dar hon fokuserade sma 
studier pa ett fatal informanter. 

Kultur- och personlighetsskolans andra fas intraffade under andra 
varldskriget, nar Kardiner farandrade kultur- och personlightesskolan 
genom att han farde in Freuds psykoanalytiska teorier i antropologin for att 

kunna generalisera det gemensamma i olika kulturer. Kardiner 
samarbetade med antropologer med att analysera deras faltmaterial med 
hjalp av psykoanalytiska tester. Gemensamt tolkade de hur kulturers 
livsstilar formade barns tillvaro, vilket senare paverkade barnens 
personlighet som vuxna. 

Kultur- och personlighetsskolans tredje fas infOll efter andra varldskriget 
nar Whitings farandrade Kardiners arbete fOr att kunna generalisera det 
gemensamma i alla varldens samhallens socialisationsmonster efter Freuds 
psykoanalytiska teorier. Whitings sande ut antropologer under korta 
faltvistelser for att registrera kulturfragment efter standardiserade 
manualer. Whitings sorterade sedan antropologernas insamlade material, 
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som avskilts fran sitt kulturella sammanhang. Darefter, utan 
antropologernas deltagande, analyserade Whitings olika kulturers 
barnuppfostran med hjalp av statistiska metoder. 

Kultur- och personlighetsskoIan kan kort beskrivas med att Benedict och 
Mead startade den med att framhava den kulturella mangfalden i barns 
socialisation och barns utveckling. Deras studier var baserade pa 
kvalitativa metoder. Whitings avslutade kultur- och personlightesskolan 
genom att forvandla barnstudierna till psykologiska experiment for att Hi 
fram det som var universellt i barns utveckling. I hans studier var 
kvantitativa analyser avgorande. 

IV. BARNET I ANTROPOLOGIN 

P ASSIV A BARN 

AntropoIogin har sedan sIutet av 1800-taIet uppfattat barn som primitiva 
utifdin evoIutionsteorin, vilket har skildrats i borjan av denna 
litteraturoversikt. Barnet och de primitiva blev metaforiskt de andra i 
relation till det civiliserade vasterHindska, vuxna och utvecklade. 
Begreppet barn har uppfattats metaforiskt i andra kulturer men barn som 
barnet har forbisetts och saknas darfor i antropologins litteratur. I 
socialantropologins funktionalistiska teorier om samhallssytems och 
sociala slaktstrukturers hierarkiska eller egaliHira utveckling aterkommer 
det metaforiska barnet. Barns kronologiska utvecklingsstadier har ocksa 
utnyttjats inom den brittiska antropologin for att utforma teorier om 
initiationer baserade pa tanken att primitiva kulturer, till skillnad fran 
civiliserade, hade behov av riter for att deras samhallen skulle kunna 
fungera. I den amerikanska kultur- och personlighetsskolan framkommer 
barn metaforiskt som fysiskt och mentalt primitiva utifran evolutionistiska 
och freudianska utvecklings- och periodiseringsteorier. 

Vad som hittills har kommit fram ar att i etnografin, som sedan 1920-talet 
namner barn, skildras barndomen som ett speciellt till stand, avskilt fran de 
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vuxna. Barndomen blev definierad som en forvaringsplats dur barn 
forbereddes till att bli nasta vuxengeneration (Plath 1975). Det vill saga, 
barnen har inte varit intressanta i sig, utan vad de skall bli - vuxna. 
Socialisationsstudier har varit inriktade pa att barn ltir sig kulturens 
varderingar och regler utifnln vuxnas forstaelse och forvantningar. 
Intresset har varit fokuserat pa att kulturers kunskaper overfors och 
vagleder barn for att de skall anpassa sig socialt till vuxna. Barn beskrivs 
som passiva nar de lar sig sin kultur, dar de har en underordnad 
beroenderelation till vuxna. Barn skildras imitera vuxna eller blir tillsagda 
av vuxna att bete sig pa ett visst satt. Gemensamt fOr antropologernas 
berattelser ar en bild av att barn var tysta och knappt syntes, som om de 
var statister pa en scen dar de vuxna spelade huvudrollerna. Liknande 
berattelser finns om barn hos nyakyusa i Tanzania (Wilson 1962; 1970); 
amba i Uganda (Winter 1959); tallensi i Ghana (Fortes 1938); kavirondo i 
Kenya (Wagner 1970); afikpo i Nigeria (Ottenberg 1989); ainu i Japan 
(Munroe 1992) bonerate i Indonesien (Broch 1990); och batek i Malaysia 
(Endicott 1992). 

I studier som berort barn och ungdom har antropologer kronologiskt 
organiserat sina observationer och argumenterat i artiklar och monografier, 
utifran vasterlandska varderingar om barns utveckling och 
uppfostringsmetoder. Forfattarna skriver utifran foraldrarnas synvinkel. 
Det vanligaste har varit att de har intervjuat vuxna Coftast modrar) om 
deras egen barndom. Foraldrar har inte blivit tillfragade om sina barns 
barndom, inte heller har barn blivit intervjuade. Detta har lett till at! den 
sociala och kulturella konstruktionen pa vad barn ar och innebar har 
skildrats fran de vuxnas perspektiv. Forfattama aterger att barn fostras av 
olika personer in om sHikten; vuxna och aldre barn passade yngre barn; och 
yid nagon speciell tidpunkt segregerades flickor och pojkar, vilket oftast 
markerades med en overgangsceremoni. 

Om vi ser tillbaka pa efterkrigstiden marks det att den brittiska 
antropologen Audrey Richards, i likhet med sin jamnariga kollega 
Margaret Mead, var engagerad i forskningsdebatten om socialisation. Hon 
ansag att problemet med studier av barns sociaIisation grundade sig i det 
bristande intresset hos brittiska och amerikanska antropologer av att 
samarbeta. Hon forsokte fOra samman de bada traditionernas teorier och 
metoder for att forandra inriktningen av forskningen om barns 
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socialisation. Richards var under 1950-talet chef for den administrativt och 
ekonomiskt kolonialstOdda forskningsenheten East Africa Institute for 

Social Research (EAISR), som var fOrlagd i Uganda, dar hon samordnade 
en stor del av den forskning som da utfOrdes i Ostafrika. Fran deltagande 
observation, intervjuer och samtal med psykologer och psykologiskt 
inriktade amerikanska antropologer som utforde socialisationsstudier i 
Ostafrika, blev Richards en kritisk rost fran brittisk antropologi av den 
psykologiskt inriktade kultur- och personlighetsskolan inom den 
amerikanska kulturantropologin. Richards reaktion mot intresset fOr 
psykologi hos amerikanska antropologer bottnade i att hon ansag dem vara 
alIdeles for beroende av Freuds teorier nar de tolkade skillnaderna i 
personligheter, och att fOr lite intresse hade agnats forsorjningsaktiviteter 
och social organisation. Socialisationsaspekter, argumenterade Richards, 
fanns i samhalIets alla strukturer. Studier inriktade pa socialisation, 
poangterade hon, borde darfOr studera alIa sociala strukturer i ett samhalle 
(Ainsworth 1967; Richards1970). 

Richards foresprakade betydelsen av att alla samhallsvetenskapliga studier 
borde vara baserade pa faltarbeten. I Ostafrika sande Richards under 1950-
talet ut de europeiska och amerikanska forskarna pa landsbygden for att 
leva en manad isolerad fran sina kolleger, for att de skulle kunna fa en 
mojlighet att lara sig kulturens sedvanjor och sprak, innan deras faltstudier 
paborjades. Hon skickade ut ana, med eller mot deras vilja, oavsett om de 
var antropologer elIer psykologer (Ainsworth 1967; LaFontaine 1972). 
Psykologerna som utforde studier av barn i Ostafrika vagrade att 
samarbeta med antropologerna, darfor att de uppfattade antropologernas 
beskrivningar som allt fOr impressionistiska (Richards 1970). 

Richards hade forsokt att initiera socialisationsstudier In om 
socialantropologin, som hon blev bemott med ett kompakt motstand ifran 
hennes brittiska, mestadels manliga, kolleger. Under efterkrigstiden blev 
Richards en av dem som fick ansvaret for att planera nya 
forskningsprogram in om socialantropologin i England (LaFontaine 1972). 
Hon forsokte da omigen att fa igang studier om barn inom den brittiska 
antropologin och anordnade darfor, ar 1967, tillsammans med Philip 
Mayer en tvarvetenskaplig konferens om barns socialisation. Hennes syfte 
med konferensen var att initiera och inspirera nya alternativa teorier i 
forskningen om barns fostran. Psykologema Gustav J ahoda och Barabara 
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Lloyd blev inbjudna for att deras medverkan eventuellt kunde minska de 

brittiska antropologernas motvilja mot psykologiska metoder i 
antropologin. Deltagarnas presenterade material bidrog senare till 

samlingsvolymen Sociali~ation; The Approach From Socialanthropology 
(Mayer 1970). 

Richards, som forespdtkade tvarvetenskaplig forskning, speciellt av 
gemensamma insatser fran antropologer, psykologer, historiker och 

ekonomer, insisterade att sadant samarbete kunde resultera i aU problem 

lOstes som annars inte skulle kunna klaras upp. Richards grundade The 
African Studies Center i Cambridge, dar hon etablerade tvarvetenskapliga 

seminarium (Firth 1985; LaFontaine 1972; Robertson 1985). Hon har 

uttryckt att forst nar det finns en utbildning som kan socialisera 

antropologer och psykologer till samarbete, blir det mojligt att utfora 

relevant forskning om barn och socialisationsprocesser (Richards 1970). 

Gustav lahoda (1970) ansag ocksa att psykologer i forsta hand men aven 

antropologer borde fa forstaelse for varandras vetenskaper, fOr att kunna 

samarbeta tvarvetenskapligt. 

AKTIVABARN 

Om vi fokuserar pa hur barn sjalva tar initiativ och ar aktiva i sociala 

interaktioner, kan vi borja forsta hur kulturers varierande 

socialisationsprocesser reproduceras och forandras. Barn tar en aktiv del i 
sin egen socialisation genom att observera och delta i aktiviteter med andra 

barn och vuxna. I dessa dagliga aktiviteter ar det i de sociala 

interaktionerna som barns inlarningsprocess sker. Genom den socialt 

forankrade inHimingsprocessen, far barn kulturell kompetens att tanka och 

handla vilket ger dem mojligheter att hantera nya situationer. Barns 

formaga att tanka och agera utvecklas med andra ord i den sociala varlden 

som omger dem (Lave & Wenger 1991; Rogoff 1990). 

En ny sorts forskning med barn kan vi nu forst borja skonja nastan ett halvt 

sekel efter Richards argumenterande for nya teorier, metoder och 

tvarvetenskapligt samarbete. Genom ett samarbete mellan antropologer, 
lingvister, sociologer och psykologer borjar teorier och metoder for att 
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kunna forsta och forklara barns aktiva insatser 1 deras egen 
inHirningsprocess vaxa fram. 

Denna forskning fokuserar pa det aktiva barnet in om tre omraden: sprak, 
lek och Hirlingskap (Lave & Wenger 1991; Rogoff 1990; Schieffelin & 
Ochs 1986; Schwartzman 1982; Watson-Gegeo 1989). Dessa studier ar 
inte baserade pa det vasterlandska vuxenperspektivet som Whitingskolans 
studier utgick ifran, inte heller betonas de sociala strukturerna i kulturen 
som de brittiska antropologerna inom funktionalistiska skolan framhavde. 
Det nya i dessa studier ar at! fokuseringen har forflyttats till 
interaktionerna mellan barnet som barn och den sociala varld som barn ar 
omgiven av, dvs i de sociala aktiviteter som barn ar en del av (Rogoff 
1990). Aktiviteter och handelser i den sociala varld som barn deltar i, ar 
grunden pa vilken de bygger sin forstaelse i sin inlarningsprocess. I studier 
med det aktiva barnet ar det darfor nodvandigt att forsta de sociala 
sammanhang i socialisationsprocesserna for att kunna tolka hur barns satt 
att tanka och handla utvecklas. 

Kultur och spn'ik 

I antropologiska studier som berort barns och ungdomars uppfostran har 

enbart de vuxnas perspektiv pa barnet framkommit. I denna envagssyn pa 
barn har inte sprakets betydelse beaktats overhuvudtaget. Exempelvis 
namnde de brittiska antropologerna att foraldrar undervisade sina barn i 
hur de skulle halsa, svara, framfora budskap och respektera vuxna. Mor
och farforaldrar skildrades vara de som hade ansvaret over barnens 
moraliska fostran genom att de berattade sagor, ordsprak och ramsor. 
Gemensamt i dessa beskrivningar ar att barnen var passiva. Etnografiskt 
baserade spraksocialisationsstudier av barn inom antropologin 
representerar ett nytt teoretiskt och metodologiskt satt att fOrsoka franga de 
vuxnas envagsperspektiv (Pelissier 1991). Dessa socialisationsstudier visar 
for forsta gangen att i inlarningsprocessen deltar barn aktivt i sin sociala, 
emotionella och kognitiva utveckling (Heath 1983; Ochs 1988; Schieffelin 
1990a; Kulick 1992). 
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Det som inte tidigare har tag its upp tir hur sprak och kultur tillsammans har 
organiserat barns socialisation (Schieffelin & Ochs 1986). 
Spraksocialisationsstudier undersoker hur barn bEr uppfostrade genom att 
anvunda spnlk, och hur barn uppfostras att anvtinda spdik. Nur barn Iar sig 
sprak, Hir de sig samtidigt att bli spnlkanvandare. Nar barn del tar i den 
verbala samvaron med andra fOrvarvar de den kompetens i uppforandet 
som fOrvantas av dem i olika sociala och kulturella sammanhang. Barn lur 
sig vad som tillhor egnas och andras sociala status, rollbeteenden och 
identitet (Ochs & Schieffelin 1988; Ochs 1992; Schieffelin & Ochs 1986). 

Studierna fokuserar pa barns interaktioner med andra i vardagslivets 
naturliga kulturella miljo fOr att fa fram hur det omsesidiga samspelet 
mellan barn sinsemellan, och mellan barn och vuxna formar 
socialisationsprocessen. For att inte utelamna sociala handelser av 
avgorande betydelse i barnens socialisation, oavsett hur ofta eller sallan de 
forekommer, dokumenteras i detaljerade fultanteckningar och 
audiovisuella inspelningar de observerade beteenden, aktiviteter och 
interaktioner som utspelas under hela handelseforlopp. Detta 
metodologiska tillvagagangsatt skiljer sig diametralt fran punkt
observationstekniken som anvandes i Whitings socialisationsstudier 
(Watson-Gegeo 1989). 

Kulturers kommullikatiollsmollster oell socialisatioll 

Kulturers kommunikationsmonster paverkar uppfattningen om vad som ar 
naturligt i hur vuxna umgas med barn, vilket resulterar i hur barn tillagnar 
sig kultur och spnlk (Ochs & Schieffelin 1988; Ochs 1992; Schieffelin 
1990a). En kulturs kommunikationsmonster formar dess medlemmars 
gemensamma syn pa manniskan, och paverkar hur manniskor relaterar till 
varandra (Clancy 1990). En kulturs kommunikationsstil kan vara 
barncentrerad eller situationscentrerad i barns socialisation (Schieffelin & 
Ochs 1986). 

I samhallen dar kommunikationen kan sagas vara barncentrerad, uppfattas 
barn som enskilda individer aven som nyfodda och det ar vanligt att barn 
redan fran fodseln betraktas som samtalspartners. I dessa samhullen ar 
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ansvaret for barnets dagliga omvardnad och uppfostran under de forsta 
aren oftast begransat till enbart modern. Vuxnas aktiviteter tillsammans 
med barn !ir inriktade pa att uppfostra, och ar avski1da i bade tid och p1ats 
fnln andra vardagliga sysslor i de vuxnas sociala varld. Barncentrerad 

kommunikation innebar att vuxna an stranger sig att inta det de menar ar 
barnens perspektiv for att forsta dem nar de uttrycker nagot, t ex nar 
barnen ta1ar, fyller vuxna i nar information fattas eller fortydligar vad de 
antar att barnen vill saga. Vuxna forenk1ar ocksa sitt spn'lk nar de ta1ar till 
barn, de anvander t ex barnsprak (Heath 1983; Ochs & Schieffe1in 1988; 
Schieffelin & Ochs 1986; Ochs 1988; 1992). 

Barnsprak har uppfattats som en universell foreteelse och en naturlig 
forutsattning for normal sprakinlarning. Anledningen till detta ar att 
forskningen om hur barn lar sig sprak har varit baserad pa barn fran vita 
amerikanska och europeiska medelklasshem, och det har inte funnits nagra 

kulturellt jamforande studier. Men under mitten av 1980-talet borjade 
studier av andra kulturer visa att barnspnlk inte forekommer i alla 
samhallen, vilket papekas i Culture and Language Development: 

Language Acquisition and Language Socialization in a Samoan Village 
(Ochs 1988); Ways with words; Language, life and work in communities 

and classroom (Heath 1983); The Give and Take of Every Day Life 

(Schieffelin 1990a); och Language shift and culture reproduction,' 
Socialization, self and syncretism in a Papua New Guinea village (Kulick 
1992). 

I motsats till samhallen med barncentrerad kommunikation, visar studier 
fran samhallen med situationscentrerad kommunlkation, att det inte finns 
nagon riktig stravan att uppfostra barnen. I kulturer med 
situationscentrerad kommunikation uppfattas inte spadbarn och smabarn 
som samtalspartners av de vuxna. Spraksocialisationsstudier fran dessa 
samhallen visar att inn an barnen borjar uttala orden korrekt, samtalar inte 
vuxna med dem (Heath 1983; Ochs 1988). Situationscentrerad 

kommunikation innebar att vuxna inte forenklar sitt spnlk eller anvander 
barnspdik. Smabarn far anpassa sig till aktiviteter och personer i sin 
omgivning. De far tidigt lara sig att uppmarksamma andra och uppfOra sig 
passande efter vad 01ika situationer kraver av dem (Schieffelin & Ochs 
1986; Ochs 1992). I situationscentrerade socialisationsmonster ar det t ex 
vanligt att nar barn sitter i knat ell er blir burna, ar deras ansikte riktat ut 
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mot dem som taIar i omgivningen. Denna stallning gor att barnen blir 
uppmarksamma pa andra. I samhallen med detta sociaIisationsmonster ar 
smabarn standigt omgivna av manga vuxna och aldre barns konversation 
fran vilka de lar sig social och kulturell kompetens. Samhallen med 
situationscentrerad kommunikation har beskrivits hos kalulifolket pa Nya 
Guinea (Schieffelin 1990a); svart arbetarklass i USA (Heath 1983) och pa 
Samoa (Ochs 1988). 

Spnlksocialisationsstudier som utfOrts i samhallen med situationscentrerad 

kommunikation, beskriver hur smabarn blir kulturellt kompetenta 
spra.kanvandare genom att vara en del av, och aktivt delta i, de vuxnas och 
tildre barns dagliga aktiviteter. Kalulismabarnen pa Nya Guinea far Hira sig 
hur de socialt och kulturellt skall delta i den sprakliga interaktionen, 
genom att deras modrar fostrar dem in i en relation med tildre syskon, ade. 
I den emotionella ad erelationen, som ar baserad pa reciprocitet, lar sig 
smabarnen betydelsen av ade genom spraket i sociala spn'ikliga aktiviteter 
med sina syskon. Interaktionerna i ade och relationen med vuxna 
kompletterar varandra i proccessen som gor det mojligt att smabarnen 
utvecklar sin sociala, emotionella och kognitiva formaga (Schieffelin 
1990a; 1990b). Samoabarnen far social och kulturell kompetens fran 
spraksituationer genom att den vardagliga sociala samvaron ar kulturellt 
skapad pa flerhierarkiska relationer mellan generationerna. For att lara sig 
de sociala och kulturella konsekvenserna av hur spraket talas blir darfOr 
Samoas smabarn socialiserade utifran den sociala hierarkin genom att bli 
uppmarksamma pa spraket och aktiviteterna. Yid fyra till fern ars alder 
forvantas barnen ha forvarvat kunskap om hur de skall respektera personer 
med hogre rang, samt att kunna passa sin a yngre syskon (Ochs 1988; 
1992). 

Kulturell reproduktion och sprakinliirning 

Spraksocialisationsstudier undersoker hur kulturella kunskaper overfOrs 
och reproduceras fran en generation till nasta genom spraket. I Schieffelins 
och Ochs studier framkommer sprakets betydelse i den process som visar 
hur sllabarn blir sprakanvandare, nagot som ar kulturellt konstruerat. 
Schieffelin och Ochs visar att spraket ar ett viktigt redskap fOr att smabarn 
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skall kunna utveckla fOrmag:an att tolka och ag:era i de aktiviteter som 
'-' ..... 

utspelas i deras sociala varld. 

Shirely Brice Heath framhaver betydelsen av den nara sammanlankningen 

mellan sprak och kultur som organiserar barns socialisering. Hon visar 
detta genom att forklara hur avgorande det ar att barn forstar de kulturella 

och sociala sammanhangen i inlarningsprocessen for att· kunna 

tillgodogora sig de kunskaper som formedlas genom spraket. Heath 
exemplifierar detta med att beskriva de process er som avgor om barn blir 
tidigt utslagna, eller lyckas i skolan. 

Med utgangspunkt i att det amerikanska skolsystemet ar kulturellt 

fOrankrat i medelklassens sociala varld, forklarar Heath i Ways with words 

(1983) hur och varfar barn i bade vit och svart arbetarklass klarar sig 
samre under sin skolgang, an vad vita medelklassbarn gar. Till skillnad 
fran arbetarklassbarnen, har barn fran vita medelklasshem battre 
forutsattningar fOr att forsta inlamingsprocessen under sin skolgang. Detta 
i sin tur beror pa att vita medelklassforaldrar tillampar sin a kulturella 
redskap som en naturlig del av det vardagliga familj elivet, fOr att fOrbereda 

sina barn i skolorienterade las- och skrivfardigheter redan innan de borjar 

skolan. 

Utifran Heaths faltmaterial av svart och vit arbetarklass i North Carolina, 

jamfor hon hur barnens inlamingsprocess gar till i forskolealdern. Heath 

visar att redan i forskolealdern laggs grunden till att barn fran 

arbetarklassmiljo far samre forutsattningar att lyckas, i skolan an vad 

medelklassens barn far. I arbetarbamens dagliga liv ingar inte nagon las

och skrivtraning enligt skolans normer. Skolan vardesatter inte den 
spnUdiga kompetens som arbetarbamen fatt; barn i t ex i svart arbetarklass 
blir tidigt uppmuntrade i att skickligt, fantasifullt och kreativt beharska det 
talade spraket. Deras verbala fOrmaga ges inte nagot utrymme i skolan. 
Som kontrast kan namnas att i de vita arbetarbarnens uppfostran ingaf att 
alltid halla sig till sanningen och respektera det skrivna ordet. Detta 
innebar att de inte har llClgra svarigheter att lasa nar de borjar skolan, men 
problem uppstar nar de skall tolka texter analytiskt. ) 

Heaths studie forklarar varfor arbetarbarn tidigt blir utslagna under sin 

skolgang eftersom de inte har den kulturella bakgrund som skolvarldens 
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inHirningsprocess tir baserad pa. I likhet med Heaths tillvtigagangstitt, visar 

Don Kulick i Language shift and cultural reproduction (1992), hur kultur 
och spnlk tir sammanknutet i gapunfolkets forstaelse av den 
fortindringsprocess som ktinnetecknar deras sodala omvarld. Han forklarar 
hur gapunfolket pa Nya Guinea har tolkat sig sjalva och sin vtirld i 
forhallande till det de uppfattar som det moderna vasterltindska samhtillet. 
Denna fodindringsprocess har lett till att gapunborna har mast omvardera 

sin sociala verklighet, den verklighet som deras barn nu vaxer upp i. 
Kulick utforde sitt faltarbete da en ny generation gapunbarn vaxte upp utan 
att beharska sina foraldrars modersmal, taiap. Gapunbarnen larde sig att 

tala tok pisin, pidgin engelska. 

For att fOrsta processen med gapunfolkets sprakskifte, forklarar Kulick 
orsaken till varfor de vuxna avfardade sitt modersmal och tog till sig ett 

nytt sprak. For att kunna gora detta analyserar han gapuns kulturella 

forestallningar om sprak, barn och sin sjalvbild, och vidare, hur 
gapunborna tolkar detta i sin sociala varld. Gapunfolkets uppfattning om 
sprak baseras pa deras ideologiska forestallning om att sprak bar med sig 

dolda hemligheter som enbart kan bli tillgangliga genom att beharska 
spraket verbalt. Denna forestallning om sprak var orsaken till gapunbornas 

intresse for tok pisin. 

Det nya spraket tok pisin som skapades pa grund av kolonialismens intrade 
pa Nya Guinea bidrog till att gapunfolket fick ett nytt satt att uttrycka sig 

pa och att se ps. sig sjalva. Denna fOrandring bottnade i att deras varldsbild 

forandrades. I gapunbornas varldsbild finns tva dimensioner av vad en 

manniska ar: som kallas he d (huvud) och save (kunskap). Innan 
europeernas ankomst var hed den individualistiska, egoistiska, asociala, 

barnsliga, kvinnliga och daliga sidan, medan save var den sociala, 

kollektiva, vuxna, manliga och goda sidan av en manniska. Dessa bada 

sidor, hed och save, uttrycktes gemensamt i byspraket, taiap. Nar tok pisin 

inforlivades i gapunbornas sprakliga repertoar, blev det kopplat till save 

som associerades med europeernas varld av makt och valfard. H ed blev 

successivt forknippat med allt som var traditionellt och stod i motsats till 
forandring. Gapunbornas syn pa save blev Iikvardigt med modernitet, 
kristendom och utbiIdning. Ju mer tok pisin en gapunbo kunde taIa, desto 
mer save ansags de ha. TaiapsprUket blev forskjutet till att vara hed. 
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Kulick fOrklarar i sin spraksocialisationsstudie hur sprak och kultur ar 
sammankopplat genom att beskriva den process dar gapunborna overger 
sitt spnlk, vilket successivt har lett till att deras kulturella normer och 
attityder ocksa har forandrats. Denna process visar hur de sociala 
sammanhangen i det dagliga umganget fOrandrade gapunbornas satt att 
ttinka, agera och hantera nya situationer, nagot som har paverkat 
inneborden av den sprakliga och kulturella kompetensen i 
inlarningsprocessen. Varje generation gapunbor har aktivt deltagit i 
fodindringen av den sprakliga och kulturella process det innebar att bE 
sprakanvandare, vilket har resulterat i att de uppvaxande barnen nu ltir sig 
ett annat sprak an det som foraldrar och andra vuxna hade som modersmal. 

I spraksocialisationsstudier anses spraket vara ett redskap for att forsta och 
sedan forklara de processer dar kunskap skapas, reproduceras och 
fOrandras i varje generation. I dessa processer deltar varje generation aktivt 
och kreativt till sin egen utveckling, genom att bli spnlkanvandare, vilket 
ger dem formagan att organisera, omorganisera och agera i sin sociala 

varId. 

Barns lek 

Lek ar ett annat forskningsomrade dar antropologiska studier kan ge en 
inblick i hur barn aktivt och kreativt skapar sin egen verklighet nar de 
utvecklar fOrmagan att tank a och handla i sin social a omgivning. 

I den antropologiska litteraturen namns att under barndomen finns en 
period da barn ar mer beroende av en kamratgrupp an av de aIdre 
generationerna Ufr t ex Endicott 1992; Ottenberg 1989; Mead 1950; Read 
1959; Turnbull 1981). Denna "period", dvs bamens vardagsliv utan vuxnas 
sociala kontroll, ar minst belyst i litteraturen. I etnografin papekas att 
kamratgruppen anses ha betydelse av de vuxna och att barn leker, men 

barnens aktiviteter skildras sallan . 

. Antropologiska teorier om barns lek har under 1900-talet utgatt fran den 
vasterlandska uppdelningen mellan lek och arbete. Den amerikanska 
antropologen Helen Schwartzman visar denna uppdelning genom att 
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summera den allmanna uppfattningen om 1ek som framkommer i den 

etnografiska litteraturen. Den mest forekommande beskrivningen av 1ek ar 

imitation av vuxnas sysselsattningar i syfte att socia1isera och fOrbereda 

barn fOr vuxenvarlden och dess roller (1976; 1979). 

Antropologers har ignorerat de satiriska och kritiska sammanhangen 

1eken nar barn kreativt tolkat sin omvarld. AlIa lekar, anser Schwartzman, 

behover inte syfta till att socialisera, utan med lekar kan barnen forsoka 

utmana och kasta omkull ordningen i sin sociala verklighet. Dessa lekar 

bedomer hon som nyskapande i stall et for imiterande, och lekarna ar ofta 

en parodi pa vuxenvarlden (1982). Ett exempel pa detta nyskapande ar nar 

Richards aterger smapojkarnas favoritlek hos bembafolket pa landsbygden 
i nuvarande Zambia under 1930-talet. Richards skildrar pojkarnas lek 

under en tid da de fiesta barnen var undernarda och standigt fick uppleva 

kronisk hunger som en fOljd av att bembafolkets forsorjningsystem och 

sociala organisation hade blivit raserat. Forandringen av bembafolkets 

sociala organisation var en fOljd av att kolonialtjanstemannen hade infort 

avsalugrodor och forflyttat de aldre tonarspojkarna och de vuxna mannen 

till arbeten i gruvorna (1969): 

The boy who was acting as the district officer sat 
lounging in an imitation chair made of branches and bark 
rope and repeatedly called, "Bring food". At last one of 
his fellows, acting servant, said aside in an aghast 
whisper. "You can /t ask for food again. We /ve only just 
brought it to you". The white man /s answer was 
immediate. "You know nothing about Europeans. That is 
just what they do all the day - just sit and call Boy, Bring 
me food!" (Richards1969). 

I Transformations; The anthropology of children /s play (1979), gar Helen 

Schwartzman kritiskt igenom den etnografiska litteratur som namner barns 

lek, och hon foresprakar att barns lek kan bli ett nytt kreativt 

forskningsomrade inom antropologin. Schwartzman influerades av sina 

larare, Paul Bohannan, Johannes Fabian och Roy Wagner i sitt sokande 

efter teorier som kan forklara barns lek. Lek, framhaller hon, har en enorm 

betydelse for barns emotionella utveckling och for deras fOrmaga att 

socialt anpassa sig till sin kultur. Sammanhangen i de sociala aktiviteterna 
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och de handelser som barn uppmarksammar i sin miljo, organiseras och 
definieras i lekens varld. Lekens innehall karaktariseras av hansyftningar 
och overfOringar fran aktiviteter och handelser i barnens omgivning. Barns 
aktiva och kreativa formaga att skapa en egen verklighet genom leken ger 
dem uttryck och kontinuerligt nya mojligheter att kunna orientera sig i sin 
kulturella omgivning. 

Larlingskap 

Barn ar aktiva i sin inltirningsprocess genom att delta i aktiviteter och 
observera handelser i sin omgivning, vilket ger dem formaga at! omskapa 
den sociala varld de ar en del av. I studier om barns inlarningsprocesser ar 
det viktigt at! forsta utifran barns perspektiv for att kunna fOrklara hur de 
utvecklar formagan att tanka och agera. Studier som fokuserar pa barns 
aktiva roll i inlarningsprocessen och relationer till andra barn ar minst 
fOrekommande i forskningen om barn och har tidigare overhuvudtaget inte 
forekommit i antropologiska studier. Barns egna initiativ att lara sig sin 
kulturs forsorjningsaktiviteter och hur de anpassar sig till dessa sociala 
situationer, har heller inte uppmarksammats i etnografiskt baserade studier. 

De fiesta antropologer som behandlat barn och barns uppfostran, namner 
att smabarn hjalpte sina modrar att passa sina yngre syskon, och att aldre 
barn hjalpte till i olika fOrsorjningsaktiviteter Ufr t ex Broch 1990; Firth 
1965; Geertz 1961; Goody 1970; 1973; 1975; 1982; Ottenberg 1965). Till 
skillnad fdill dessa studier, dar barnen borde ha fatt en central plats men 
blir bortglOmda, visar Jean Lave och Etienne Wenger (1991) och Barbara 
Rogoff (1990) hur barn kan fa en central plats i socialisationsstudier. De 
anvander metaforiskt larling skap i ett hantverksskra for att forklara hur 
barns kognitiva utveckling ar forankrad i interaktionerna i den sociala 
varlden. De skildrar barnen som larlingar dar de vuxnas sociala varld ar 
hantverksskraet. Hantverksskraets socialt ordnade varld beskrivs som en 
uppsattning relationer mellan personer, aktiviteter och skraets sociala 
organisation. Larlingsskapet ar ett satt att age ra, tanka, argumentera och 
samarbeta pa ett kunnigt satt med andra som utfor aktiviteter med 
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yrkesskicklighet. I Hirlingskapet betonas vikten av att Hira genom att gara. 
Barnen Hir sig hantverket tillsammans med tildre larlingar, gesaller och en 
master som assisterar dem i hantverkets redskap. Nybarjarna blir 
informellt inforlivade i skraets dagliga liv. Den farsta tiden innebar att 
observera och uppfatta havdvunna sedvanjor och normer. Barnen far efter 
hand ta over fler och fler sysslor, vartefter de utvecklar en yrkesskicklighet 
som innebar att deras plats, roll, status, och relationer till andra fOrandras. 
Detta ger dem kontinuerligt nya perspektiv gallande hantverket och skraets 
organisationsanda. Denna process ar far barnen ett satt att utveckla sin 
yrkesidentitet. Barnen transformeras successivt till kompetenta skickliga 
hantverkare, vilket gor dem till legitimerade medlemmar i skraets 
sociokulturella gemenskap. 

Lave och Wenger anvander metaforiskt larlingskap for att i forsta hand 
komma at barnens perspektiv i inlarningsprocessen. Genom 
larlingsmodellen tillskrivs barnens aktiva roller i hantverkets olika 

arbetsuppgifter uppmarksamhet. I larlingskapet ingar flertalet nybarjare, t 
ex syskon och kamrater som stOdjer, vagleder och utmanar varandra. Barn 

umgas mer med varandra an med vuxna. De skapar sitt eget inlarningssatt i 
relationen med andra barn, vilket skiljer sig at fran det de har med vuxna. 
Lave och Wenger papekar att det verkar som om barn lar sig mer i 
relationer med andra barn an av vuxna. Kunskaper sprids snabbt ibland 
syskon och kamrater, vilket troligen ar det effektivaste sattet att lara sig 
(Lave & Wenger 1991). Rogoff betonar betydelsen av det omsesidiga 
samspelet mellan barn och vuxna i aktiviteter och ger inte barnens 
syskonskap och karnratskap lika stor betydelse. Hon ar mer intresserad av 
hur barns kognitiva utveckling paverkas av att vuxna organiserar 
interaktionernas inriktning, och i vilken takt de sker (Rogoff 1990). 

Att barns uppfattningsformaga fOrst utvecklas pa ett socialt plan och inte 
ett mentalt baseras pa Vygotskys (1896-1934) aktivitetsteori om den 
sociala varlden, dar tonvikten ligger pa de sociala sammanhangen i barns 
kognitiva utveckling. Vygotskys teori om socialisation har forts vidare 
genom ett tvarvetenskapligt samarbete mellan amerikanska barnforskare 
(se Zukow 1989). Dessa barnforskares etnografiskt baserade studier har 
dynamiska handelser eller aktiviteter i barnens sociala varld som 
analysenhet, for att kunna fOrsta och forklara barns kognitiva utveckling. 
Man utgar fdin att barns insatser i sociala interaktioner och kulturella 

57 



sammanhang tir oski1jbara i dessa aktiviteter for att barn skall kunna 
utveck1a sin fOrmuga att tanka och agera (Lave & Wenger 1991; Rogoft' 
1990; Watson-Gegeo 1989; Zukow 1989). 

Barns initiativ i inHirningsprocessen 

Forskningen om det aktiva barnet som sudant i antropo1ogiska studier 
belyser hur spnlk, lek och ltirlingskap tir effektiva redskap for att fa en 
inblick i barns inHirningsprocesser, vilket denna litteraturstudies sista 
avsnitt har behandlat. Dessa socialisationsstudier ar baserade pa teorier och 
metoder som fokuserar pa de socia1a interaktionerna mellan barn och 
mellan barn och vuxna. Bade barns och vuxnas perspektiv framkommer, 
men betoningen ligger pa barnets perspektiv. Det som framhavs ar att barn 
sjalva tar initiativ till sociala interaktioner, och varje interaktion forklaras 
som ett socia1isationstillfalle. For att kunna forklara hur barn tolkar de 
kulturellt konstruerade sammanhangen, inriktar sig studierna pa barns 

aktiva och kreativa satt att reproducera sin omgivning, nar de orienterar sig 
i den varld dar de lar sig att bli kompetenta medlemmar. Dessa 
socialisationsstudier som tar hansyn till barns egna kreativa initiativ i sina 

inlarningsprocesser, har vuxit fram ur ett teoretiskt och metodo1ogiskt 
tvarvetenskapligt samarbete mellan, mestadels kvinnliga antropo1oger, 
lingvister, psykologer och socio1oger. 

Fnln ett vuxenpespektiv till barnets 

Barnet i antropologin belyser teorier med rotter i 1800-talet som utvecklats 
i olika takt under 1900-talets krigs- och fredsperioder. Den amerikanska 
barnforskningen inom antropologin har, efter Whitings riktlinjer, 
etnocentriskt fokuserat pa individen som en oberoende akWr utifran den 
vasterlandska medelklassens varldsbild. Studier har haft mor- och barn
relationen som analysenhet, vilket har uteslutit den sociala varlden i 
bamens kognitiva utveckling. I den brittiska antropologin, med Radcliffe
Browns teori om den sociala varlden, var inte den enskilda individen 
intressant. Trots detta uppfattade Radcliffe-Brown faktiskt barn som 
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vardefulla for att det var till dem som kulturella kunskaper overfOrdes i 
syfte att bevara samhallsorganisationen, men i hans teoretiska resonemang 
ingick inte barn. Fortes, Firth och Richards visar familjens och slaktens 
socialisationsfunktion utifnln Radcliffe-Browns teori, men inte heller dar 
finns barnen med. Firth var den strukturfunktionalist som kande sig mest 
forhindrad av deras teorier for att komma at de standigt dynamiska 

processerna han observerade i olika familjesituationer. Hans slutsats var 

helt kort att de saknade, och behovde, nya teorier for att upptticka 

processerna som kontinuerligt forandrade den sociala varlden. 

Med hjalp av teorier som nu utvecklas utifran Vygotskys aktivitetsteori, 

kan vi in om antropologin borja forklara hur fantasifullt och kreativt barn 

skapar, reproducerar, organiserar och omformulerar sin sociala vtirld. 

Genom att fOrsta hur barn aktivt deltar i processen nar kulturella kunskaper 
overfors fran foregaende generationer, kan teoribildningen kring 
kulturbegreppet berikas. 

Om vi ser tillbaka pa den antropologiska litteratur som berort barn baserad 
pa etnografiskt material, kan man notera att den oftast varit skriven av 

kvinnor. Margaret Mead och Audrey Richards kan anses vara de forsta 

som uppmarksammade betydelsen av barnet i den antropologiska 

forskningen. Under deras tid var kvinnor perifera inom antropologin, som 
da var ett starkt mansdominerat vetenskapligt amne, vilket innebar att barn 

inte hade nagot utrymme i de teorier som formulerades av deras manliga 

kolleger. Fran 1920-talet och framat, har det framst varit kvinnliga 

antropologer som utfort faltstudier om barn och utvecklat forskningen om 
barn in om antropologin. A yen om antropologin inte langre ar sa kompakt 

mansdominerad som den varit ar dock studier av barn fortfarande ett 
perifert amne. Men det ar tack vare de namnda kvinnliga antropologerna i 
denna litteraturoversikt, som studier av det aktiva barnet i dag finner nya 

vagar. 

Som visats i denna litteraturoversikt, har barnet under 1900-talet i bade 
amerikansk och brittisk antropologi skildrats metaforiskt och passivt. 

Dock, under 1980-talet framtrader det aktiva och kreatiya barnet i allt fIer 

studier som forklarar socialisationsprocesser. Om vi ser barn som barn, 
och barn som aktiva, sociala aktOrer i samspel med manniskor i olika 
aldrar och dessutom fokuserar pa interaktionerna dem emellan, kan 
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barnstudier ge en ny mojlighet att forsul och tolka konsekvenserna av 

nutidens snabba samhalleliga och kulturella processer som kan paverka 

barns tillvaro. I dessa studier kan antropologin bidra till en forstaelse av 

hur barn i olika kulturer upplever och tolkar sin foranderliga omvarld nar 

de aktivt och kreativt forsaker att orientera sig i den. Med antropologins 

etnografiska metod, och med en oppenhet for tvarvetenskapligt samarbete, 
ar det mojligt att utfora studier av barn for att kunna forklara hur barn 

aktivt och kreativt skapar och omformulerar sin sociala verklighet med 

hjalp av de redskap de har. Med etnografiskt baserade studier kan 

antropologin berika barnforskningen in om andra vetenskaper genom att 

visa att barns satt att tanka och handla, utvecklas i de sociala och kulturella 

handelsefOrlopp de deltar i. 
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rit; 18-23; 33; 42 
Rorschach; 33-4; 37 
Salomonoarna; 8 
samia; 19 
Samoa; 26; 48-9 
sande;21 
save; 51 
Sierra Leone; 16; 21 
sIaktskapsrelationer; 1; 6; 7; 10: 18 
sIaktskapssystem; 10 
smabarn; 2; 13; 17; 26; 28; 31-3; 48-9; 53 
sociaIisation; 9 
sociologer; 45; 55 
Sovjet; 31 
sprak; 12;46-50; 55 
spadbarn; 31-2; 34; 36; 39: 41; 48 
statistiska; 35; 37; 42 
statslOsa samhallen; 10-2 
Storbritannien: 1; 5 
Street Arabs; 3 
strukturfunktionalism; 1; 8; 9 
Sudan; 10; 14; 18 
svart arbetarklass; 48; 50 
swazi; 11 
Sydafrika; 11 
syskon; 18; 27; 34; 49; 53-4 
taiap; 51 
tallensi; 13-4 
tama fakapiki; 13 
tambarankult; 21 
Tanzania; 9; 11-2; 14; 18; 43 
tchambuli; 28 
teckningar; 33-4 
Thematic Apperception Test; 37 
tikopia; 8 
tok pisin; 51 
tvillingar; 18 
tvarvetenskaplig; 2; 44-5; 55; 57 
Tyskland; 31 
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Uganda: 11-5; 18-9; 21; 39: 43-4 
ungdom; 2; 5; 8; 11; 20-4; 26-7: 43: 46 
universell; 24; 26; 29; 30; 37: 39: 40; 42: 47 
USA; I; 2; 5: 24; 26-7; 29-32: 35; 37-8; 48 
utbildning: 13: 15-6; 22; 45: 51 
utveckling; 2; 4; 23-4; 26-7; 29-31; 42-3; 53-6 
utvecklingsmanualer; 29 
utveckIingsschema; 4; 24; 29 
utvecklingsstadier; 1; 5; 31; 36; 42 
vit arbetarklass; 50 
vuxenliv; 9; 11; 16-7; 19; 20; 23 
vuxenvarld; 14;23;27;52 
vuxna; 9; 11-2; 14-5; 17-8; 20-2; 26; 41-3; 46-7; 50-2; 54-5 
Vastafrika; 16-7 
vasterlandsk; 17; 39; 42-3; 52 
Zambia; 8; 11-14; 19; 20; 52 
Ostafrika; 13; 44 
oststatsltinder; 31 
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The Department of Child Studies 

Linkeping University hosts an interdisciplinary Institute of Advanced Study 
known as the Institute of Tema Research. The Institute of Tema Research is 
divided into five separate departments, each of which administers its own 
graduate program, and each of which conducts interdisciplinary research on 
specific, though broadly defined, problem areas, or "themes" (tema in Swedish, 
hence the name of the Institute). The five departments which compose the 
Institute of Tema Research are: the Department of Child Studies (Tema B), the 
Department of Health and Society (Tema H), the Department of 
Communication Studies (Tema K), the Department of Technology and Social 
Change (Tema T), and the Department of Water and Environmental Studies 
(Tema V). 

The Department of Child Studies was founded in 1988 to provide a research 
and learning environment geared toward the theoretical and empirical study of 
both children and the social and cultural discourses that define what children 
are and endow them with specific capacities, problems, and subjectivities. A 
specific target of research is the processes through which understandings of 
'normal' children and a 'normal' childhood are constituted, and the roles that 
children and others play in reinforcing or contesting those understandings. The 
various research projects carried out at the department focus on understanding 
the ways in which children interpret their lives, how they communicate with 
others, and how they produce and/or understand literature, language, mass 
media and art. Research also documents and analyses the historical processes 
and patterns of socialization that structure the ways in which childhood and 
children can be conceived and enacted in various times, places and contexts. 
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