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Bilder av barn och barndom
Fred ri k Fahlande r

”I ain’t a child.. I’m past eight, I am”
Anonym vattenkrasseförsäljerska
Henry Mayhew (1864:157f ).

Att barn är ett naturligt inslag i samhället är för de flesta av oss något givet.
Likaså kan det tyckas självfallet vilka som omfattas av kategorin barn, vad de
är kapabla till och vad de gillar (köttbullar och fiskpinnar). Det räcker dock
med att se sig om i världen för att upptäcka att det råder ganska skilda och
motsägelsefulla föreställningar om barns natur. Gränsen mot vuxenvärlden
är inte alls given och social och kulturell mognad är inte direkt kopplad till
någon typisk ålder. Även om vi helt enkelt väljer en lämplig kronologisk gräns
och benämner alla individer under en viss ålder för ’barn’ kommer några av
dem dela vissa egenskaper, men skilja sig åt när det gäller andra. Vid närmare
granskning framstår med andra ord den så tillsynes självklara kategorin ’barn’
som något diffust och svårfångat.
Att barn och barndomsperioden uppfattas så pass olika över tid och på
olika platser är intressant. Det ger en antydan om synen på barn är nära
kopplat till både ideologi och socio-materiella omständigheter. För knappa
hundra år sedan var exempelvis de bättre bemedlade klassernas barn
mer eller mindre osynliga i samhället och tillhörde framförallt hemmets
och skolans sfärer. De sågs som ’ofullständiga’ eller ’i vardande’, vilka först i
tonåren kunde ta plats i samhället som individer och medborgare (Egan &
Hawkes 2010:13ff ). I dagens samhälle är emellertid barn mer än ett bihang
till familjen; de har redan i småbarnsåren en egen identitet och syns och hörs
mer i det offentliga rummet (Söderlind & Engwall 2005). Barn har inte bara
fått sociala rättigheter som lagskydd mot aga utan även ökande individuella
rättigheter vad gäller psykisk integritet. Inom pedagogiken uttrycks det i
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termer av att barn är socialt kompetenta individer som bäst bör bemötas med
jämlikhet och respekt ( Juul 1995, Betz 2010:14). Från att förr ha varit något
ofullständigt på väg att bli någon, är dagens barn redan från start fullvärdiga
individer och samhällsmedborgare (med vissa begränsningar). Om detta är i
grunden något positivt eller inte återstår att se, barnen förlorar ju lite av sin
barnslighet när de bemöts som ’små vuxna’ redan i späd ålder. Vid sidan om
pedagogerna och psykologerna är även marknadsförare drivande för att framhålla sin bild av vad barn gillar och vilka behov de har (Brembeck 2001:76,
Doyle Roche 2009). Kort sagt är barn i moderniteten en central punkt kring
vilka det kretsar många olika mer eller mindre uttalade föreställningar och
idealbilder (jfr Söderlind & Engwall 2005:98, Mizoguchi 2000:141f ). Denna
mångtydighet är givetvis viktig att uppmärksamma och granska innan vi ger
oss på att diskutera barn i olika förhistoriska kontexter.

Bedårande barn av sin samtid
Den kanske vanligaste uppfattningen om barns ’vara’ karakteriseras av oskuldsfullhet, spontanitet, naturlighet och ärlighet, vilket gärna sätts i motsats till
den kultiverade vuxna individen (Sofaer Derevenski 2000b:4, Holland 2004,
Doyle Roche 2009:6). Speciellt tankefiguren om barnet som företrädesvis
älsklig och ’god’ varelse är framträdande, vilket kan ses som en förlängning
av Rousseaus upplysningstankar och 1800-talets pietistiska strömningar som
uppfattade barnet som närstående gud (Krupp 2009). Samma positiva bild av
det ’goda’ barnet utnyttjades även tidigt av leksaksindustrin som förstod att
snälla barn är ett bättre försäljningsargument än olydiga (Brembeck 2001:18ff ).
Men självfallet kan barn även uppvisa mindre positivt laddade sidor som
själviskhet och elakhet, samt för vuxna kontroversiella uttryck som våld och
sexualitet (Kincaid 1994, Sereny 1999, Wileman 2005:9, Green 2008, Dallaire
2010). En ytterligare faktor som påverkar vår bild av barnens ’natur’ är att
de i moderna västerländska samhällen sannolikt i högre grad än någonsin
tidigare är normaliserade via dagis och skola, tv och internet (jfr Buchli &
Lucas 2000:132). Dessutom tenderar samhället att bli allt mindre tillåtande
för ’onormalt beteende’. De barn och ungdomar som inte uppför sig enligt
’normala ramar’ diagnostiseras och medicineras (här är återigen en paradox i
synen på barn där man ideologiskt sett vill uppmuntra en självständig identitet
hos barnet samtidigt som man är noga med att de inte blir för individuella).
Sammantaget har detta säkert bidragit till att skapa en alltför homogen bild av
vad barn är och vad barndomsperioden normalt består i (Betz 2010:14). Det
är därför angeläget att inte försöka förenkla och generalisera bilden av barnen
och fastna i essentiella fällor när vi diskuterar dem i det förflutna. Det finns
2
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knappast något självändamål med att i alltför breda drag skissera en generell
bild av barn och barndom som inget barn någonsin upplevt. Som grupp får
den dessutom först mening när den ställs i relation till något annat. Barnens
historia kan därför inte sägas utgöra någon egen självständig berättelse utan
är både ett resultat och del av de alla små individuella händelser och processer
som vi kan härleda ur texter och materiella spår i det förflutna.

Barn och barndom
För att närma sig en slags arbetsdefinition kan det underlätta att skilja på barn
och barndom. Barn som demografisk kategori definieras oftast efter ålder eller
fysisk mognad ( Jenks 1996). För många är det säkert självklart vilka som är
barn eller inte även om kategorin blir suddig och lös i kanterna ju äldre de blir.
I vårt eget samhälle är kronologisk ålder den absolut viktigaste parametern
även om själva gränsen för när en individ uppfattas som vuxen skiljer sig åt.
Lagstiftningen varierar dessutom mellan länder vilka definierar vuxenhet i olika
ålder beroende på om det gäller ekonomi, rätten till självständigt bestämma
över sig och sitt liv, rösträtt eller rätten att framföra motorfordon. De flesta
moderna samhällen har i en kombination mellan biologiska och juridiska
hänsyn delat in individens liv i faser: spädbarnsålder (0-1 år), barndomsåren
(-12 år), tonåren (-19 år), ung vuxen (-30 år) etc (Norman 1996:31-4). Frågan
är dock om liknande indelningar alls är relevant för de småskaliga förmoderna
samhällen arkeologin diskuterar? Kanske är de inte alls lika fixerade vid fasta
steg och trösklar i barns utveckling (Lancy 2008:21). Ålder är ju heller ingen
fristående självklar variabel. Förutom att det finns många sätt att mäta den skär
den oftast intersektionellt genom andra variabler som kön, klass, etnicitet mm
(Heywood 2001:4f, jfr Jordanova 1990, Alexandre-Bidon & Lett 1999:138,
Norman 1996:34f, Gowland 2006:145). Barn bör därför inte enbart definieras
som kronologiskt kategori i binärt förhållande till vuxna. Eftersom bägge
kategorierna i sig är flytande och omfattar olika typer av individer kommer
vissa barn att förhålla sig på vissa sätt gentemot vissa vuxna och på andra
sätt mot andra (t ex beroende på ålder kön, status, släktskap mm). Hur dessa
förhållanden ser ut kan variera betydligt även om det är rimligt att tänka sig
att några varianter är mer vanliga än andra.
Vad som omfattas av begreppet barndom är kanske ännu svårare att fånga.
Det kan tyckas vara en enkelt definierad period i livet som omfattar de tidiga
uppväxtåren innan individen vuxit ’färdigt’ fysiskt och socialt. Hur man ser
på denna period i olika samhällen varierar dock över tid och rum och många
ser därför begreppet som en kulturell konstruktion ( James & Prout 1990,
Montgomery 2008:3). Det kan dock knappast röra sig om en helt och hållet
3
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relativt fenomen, de allra flesta mindre barn delar trots allt kroppsliga egenskaper som skiljer dem från de flesta äldre. Från ett fenomenologiskt perspektiv
skulle därför barn i varierande grad kunna sägas ha en annan uppfattning
och upplevelser om världen omkring dem än vad vuxna har (jfr Lillehammer
2000:20, 2010b). Vad en sådan’ barnerfarenhet’ eller ’livsvärld’ skulle bestå i
och hur den skiljer sig från de vuxnas är en intressant fråga (se bl a Arnér &
Tellgren 2006). Inom sociologin har man de senaste åren skiftat perspektiv
och istället för att forska om barn, vill man hellre forska med barn, det vill säga,
man arbetar alltmer utifrån ett individperspektiv och de behov och problem
barn själva anser sig ha (Fegter et al. 2010:8ff ). I arkeologiska sammanhang
kan ett sådant perspektiv dock tyckas en smula ambitiös med tanke på hur
problematiskt det är att ens diskutera en gemensam vuxen kulturhorisont.
Att försöka tolka utifrån barnens egna världar kan även innebära att de anonymiseras genom att man tvingas generalisera lite för grovt (jfr Jordanova
1990:88, Young 2000). Barns utveckling och livshistorier är alltför många
och varierande beroende av sina respektive sociala och materiella kontexter.
Ett fenomenologiskt ’inifrån perspektiv’ kan dock bidra med ett annorlunda,
’snett’, tänkande kring många förhistoriska processer och händelser.

Varför forska om barn?
Om både barn och barndom till viss del är kulturella konstruktioner, går det
då överhuvudtaget att forska kring begreppen? Vad utmärker i så fall en sådan
forskning från annan och på vilka grunder kan barn sägas utgöra ett eget
forskningsområde? I arkeologisk forskning är barn ett relativt ungt tema. I
Sverige var Ann-Sofie Gräslund tidigt ute med artikeln Barn på Birka (1973)
och i Norge har Grete Lillehammer varit tongivande med en rad artiklar under
1980-talet (1982, 1986, 1989). Under de senaste tjugo åren har forskningen
ökat kraftigt och resulterat i många intressanta arbeten (Scott 1991, 1999,
Beaumont 1994, Johnsen & Welinder 1995, Sofaer-Derevenski 1996, Moore
& Scott 1997, Welinder 1998, Andersson 1999). Noterbart bland det senaste
decenniets arbeten är antologin Children and Material Culture (2000a) som
redigerats av Joanna Sofaer-Derevenski, ett temanummer om livshistoria i
World Archaeology (2000) samt monografier som exempelvis Julie Wilemans
Hide and seek: the archaeology of childhood (2005), Jane Baxters The Archaeology
of Childhood (2005), Elke Rogersdotters The forgotten: an approach on Harappan
toy artefacts (2006) samt Lotta Mejsholms avhandling Gränsland: Konstruktion
av tidig barndom och begravningsritual vid tiden för kristnandet i Skandinavien
(2009). Det har även under de senaste åren tillkommit en rad konferens- och
samlingsvolymer på temat barn och barndom i förhistorien (Baxter 2006a,
4
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Ardren & Hutson 2006, Cohen & Rutter 2007, Crawford & Shepherd 2007,
Bacvarov 2008, Dommasnes & Wrigglesworth 2008, Lillehammer 2010a,
Lally & Moore 2011). År 2009 startade även den första renodlade peer-review
granskade journalen, The Journal of Childhood in the Past, som explicit fokuserar
på barn och barndomsforskning i arkeologi, historia och antropologi.
Det verkar med andra ord som att temat barn och barndom under de två
senare decennierna har ökat i popularitet i arkeologi, antropologi och historia.
Att skriva om barn och barndom tycks ligga i tiden även om antalet texter
i relation till den sammantagna arkeologiska produktionen fortfarande är
ganska litet. Något som de flesta forskare verkar rörande ense om är att barn
är en marginaliserad grupp i humaniora och samhällsvetenskaperna. Det är
helt riktigt att de små ofta är styvmoderligt hanterade och att arkeologin
säkert skulle tjäna på att även denna grupp lyfts fram och diskuteras. Barn
i förhistorien kan sägas tillhöra en subaltern skara för att tala med Gayatri
Spivaks (1998) terminologi. En subaltern är ett subjekt vars röst inte har
något utrymme i den allmänna diskursen. Denna kan agera och tala men dess
aktiviteter får ingen noterbar effekt, utan omskrivs för att passa den allmänt
accepterade och dominerade diskursen. Spivaks paradexempel på den subalterna
är en ung indiska som under frihetskampen mot kolonialmakten vägrade att
lyda en order, och tog sitt eget liv som konsekvens. Denna kompromisslösa
attityd från en ung kvinna accepterades inte som trovärdig förklaring utan
en tradition växte istället fram om den stackars flickan som blev havande
utanför äktenskapet och därför begick självmord. Detta trots att flickan varit
förutseende och inväntat sin menstruation innan hon tog sig av daga. Spivaks
poäng är att fakta sällan har någon betydelse för hur en handling eller uttalande
kommer att tolkas och inlemmas i den stora berättelsen.
Begreppet ’subaltern’ är generellt sett passande för de små; det är mycket
sällan barnens egna tankar om sig själva och barndomen som kommer till
tals, istället är det vuxna som definierar vad ett barn är och vad en barndom
bör vara (Cunningham 2006:12, Fegter et al. 2010:10). Det är tydligt att
våra tolkningar kring dem i mångt och mycket handlar om vilken berättelse
vi anser möjlig och passande. Detta är naturligtvis en dimension som gäller
samtliga tolkningar i förhistoria såväl som samtiden, men den ställs på sin
spets när det kommer till de yngsta. Detta gäller både dem som obekymrat
ser en barngrav som bara en parameter i befolkningsstatistiken till de som
vill framhäva barnens perspektiv på sitt samhälle. Att lyfta fram osynliga och
marginaliserade grupper är förvisso ett vällovligt projekt men jag vill hävda
att diskussionen kring barn har betydligt större potential än så. Hur ett givet
samhälle är uppdelat socialt är i sig intressant, exempelvis vilka associationer
5
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som görs mellan olika individers kroppslighet och vilka element i denna
kroppslighet som accentueras och ligger till grund för social kategorisering.
Barn är i detta sammanhang speciellt intressanta eftersom de kroppsligen är
lättidentifierade och att de i egenskap som icke-vuxna står ofta ’vid sidan om’
den allmänna sociala strukturen och normerna (Mizoguchi 2000).
Detta annorlundaskap kan belysa flera klassiska teoretiska och metodologiska problem som exempelvis när vi finner föremål i deras gravar som de
uppenbarligen inte kan ha använt och som inte direkt kan kopplas till deras
status eller identitet. Det påkallar frågan om hur vi skall bedöma relationerna
mellan gravinnehåll och individ även i de vuxnas gravar. Ett annat exempel
rör de trösklar i livet som i vissa fall identifieras exempelvis via gravmaterial
(se t ex Andersson 1999, Stoodley 2000). Givet normal fysisk och psykologisk
utveckling brukar barn börja inlemmas i vuxensamhället vid 7-9 års ålder vilket
i en del fall kan härledas ur vissa ’vuxna’ attribut i graven. Men vad betyder
det om det om denna tröskelålder inte manifesteras alls i vissa samhällen?
Naturligtvis kan det handla om skillnader i gravritual och syn på ett eventuellt
hinsidesliv, men man kan även diskutera frågan utifrån ett socialt perspektiv.
I småskaliga samhällen tas generellt de smås arbetsförmågor ofta till vara,
men har man överskott av arbetskraft ’behövs’ inte alltid det. Frånvaron av
manifesterade tröskelåldrar i ett gravfält skulle alltså kunna ses som indikation på att det antingen rör sig om barn från samhällets toppskikt eller att
samhället överlag bygger på en trälekonomi. Det finns naturligtvis många
invändningar mot att göra direkta kopplingar mellan gravskick och social
struktur, till det krävs stöd i annan oberoende information, men det kan tjäna
som exempel på hur studier av barn indirekt kan säga något om samhället som
inte är åtkomligt via någon annan demografisk kategori. Forskning om barn
i förhistorien behöver med andra ord inte bara handla om denna oformliga
grupp per se, utan kan med utgångspunkt i spåren av de små även bidra med
information om samhället i stort.
Barn är ju heller inga passiva skuggor i samhället. Även om barn och
ungdom kanske inte är de stora producenterna, ledarna eller innovatörerna,
måste de icke-vuxna naturligtvis direkt eller indirekt ha påverkat och inverkat i alla de processer och praktiker som konstituerar ett samhälle och dess
ideologier (jfr Mintz 2004). Det är ofrånkomligt att barn i olika ålder deltar i
struktureringen av sociala förhållanden och de ’positiva’ och ’negativa’ effekter
de har i den materiella kulturen kan inte bortses från i en social analys. Det är
ju inte bara de vuxna som strukturerar våra världar. David Nasaw (1992) har
exempelvis visat på hur barn och ungdomar spelade en viktig roll i framväxten
av spelhallar, varietélokaler och biografer i början av 1900-talet i opposition
6
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mot de vuxna. Ett annat exempel rör leksaker och deras roller i det moderna
samhället. Det finns ett flertal exempel som påvisat hur de bland annat har
initierat debatt kring samhälleliga frågor utöver uppfostran och pedagogik
(Scott 2010:xvii).
Barn utgör både symboliskt och konkret framtiden för alla samhällen och
i den egenskapen kommer vi sannolikt alltid att finna centrala tankar och
föreställningar kring dem som hjälper oss att förstå samhället i stort. Till en
början måste de lyftas fram och forskningen och kunskapen om dem utvecklas,
men förr eller senare borde målet vara att de skall ingå som självklara parametrar i varje arkeologisk analys. För att komma ett steg vidare är det kanske
nödvändigt att sluta objektifiera ’barn’ som en homogen kategori i motsats
till ’vuxna’ för att de inte fortsatt skall förbli ett kuriosaämne i arkeologins
utkanter (jfr Qvortrup 2003:398). Kanske det är nödvändigt att våga kasta ut
barnet och badvattnet och lita på att de små (när det är påkallat) fortfarande
kan spela en viktig roll i våra analyser av det förflutna? Att kategorin inte är
homogen eller konstant gör dem bara än mer intressanta att analysera. Jag
vill här skissera några olika vägar för en sådan integrerad forskning där både
direkta och indirekta spår av barn diskuteras i ett bredare sammanhang utöver
det emancipatoriska. Till att börja med diskuterar jag tidigare forskning om
barn och barndom i (för)historiska och samtida kontexter. Det handlar om
att försöka vidga bilden av barn, vad de gör med sin tid, vilka materialiteter de
kommer i kontakt med, vilka rum de rör sig i och vilka roller de kan tänkas spela
i småskaliga samhällen. I den andra delen avhandlas definitionsproblematiken
och hur vi kan skilja på olika kategorier av barn. Avslutningsvis kommer jag att
kort ta upp och diskutera potentialen och begränsningar med fokus på barn
utifrån fyra forskningsfält: det materiella och artefakterna, barns rumslighet
och rörelse, gravanalyser samt bilder och skriftliga källor.

ºº
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Fig. 1 Rysk vykort från början av 1900-talet. Fotot är inte redigerat.
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The history of childhood is an area so full of errors,
distortion and misinterpretation...
Linda Pollock (1983: viii)

En dyster demografi?
Trots att variationen är stor i forskningen kring barn är det ganska lätt att
urskilja några olika trender i hur barn och barndom har skildrats i det förflutna.
I historia och arkeologi har man generellt sett fokuserat på svårigheter och
problem. Texter om forna tiders barn tenderar att ibland slå över i eländesskildringar som i stort upptas av teman som barnarbete vid tidig ålder, brist på
kärlek och omvårdnad eller förmodat hög barnadödlighet (Watts 1989, Lee
1994, Delgado 1998, Molin 1999). I förfluten tid verkar barn vid sidan om
leken mest ägnat sig åt att dö i förtid. Inom det historiska ämnesområdet är
Philippe Ariés studie Barndomens historia (1960) ett klassiskt arbete som på
gott och ont färgat den moderna forskningen av barn. Ariés utgick framförallt
från texter och bildframställningar från medeltiden till idag och pekar på
flera förändringar i synen på barn de senaste tusen åren. Bland annat hävdade
han att barndomen är en relativ ny konstruktion som inte existerade under
medeltiden (1960:124). Då sågs inte barn som en egen kategori utan som ’små
vuxna’. Ariés har dock fått utstå mycket berättigad kritik bland annat för hans
långtgående generaliseringar utifrån en till största delen fransk kontext, men
även för sin metod att utifrån avbildningar diskutera komplicerade sociala
förhållanden. De flesta moderna historiker har numera avvisat Ariés tes och
visat på att även om synen på barn och barndomens innehåll och gränser
varierat över tid finns där oftast motsvarande begrepp och föreställningar i
de flesta tider (Hansen 2002, Montgomery 2008:52f, Pollock 2003:1-22).
En kvardröjande följd av den tidigare forskningens generaliserande och
teleologiska perspektiv på barn och deras status och värde som människor går
dock fortfarande att spåra. Ofta återfinns exempelvis ett utvecklingstänkande
i bakgrunden där man utgår från att barn gradvis fått det bättre och bättre
vad gäller både deras status såväl som deras chanser att överleva de första
kritiska åren. Kategorin barn förutsätts ofta ha varit en utsatt och drabbad
kategori i förmodern tid. Det finns säker många skäl till en sådan uppfattning,
kanske vi till viss del kan skylla det på populärkulturella framställningar som
exempelvis Dickens Oliver Twist (1837-39). Man kan även se det som en
forskningshistorisk tradition som inleddes av Ariés och sedermera Boas (1966)
9
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och Lloyd de Mause (1974) vilka mer eller mindre betonar avigsidorna för
barn under äldre tider (jfr Heywood 2001:71). För en många ter sig kanske en
utveckling mot det bättre som självklar, men naturligtvis behöver förhistoriska
förhållanden inte nödvändigtvis ha varit ’sämre’ än under historisk tid. Unga
människor har nog sannolikt alltid varit utlämnade till de vuxnas godtycke
och begränsade av sina egna ännu outvecklade förmågor och immunförsvar,
men det osteologiska materialet pekar på att det var hälsomässigt klart
bättre att växa upp på en järnåldersgård än i en medeltida stad (Kjellström
2005). Dessutom visar senare generationers historiker generellt sett på en
mer komplex och varierad bild med stora skillnader mellan olika tider och
regioner. Vissa menar att det egentligen inte finns mycket som antyder att
barn skulle ha varit speciellt utsatta eller brutalt behandlade under tiden före
industrialismen (Pollock 2003:267). På ett plan borde rimligtvis storhushållet
till och med utgjort en stabilare sociopsykologisk miljö för barnen eftersom
de bör ha haft tillgång till flera potentiella primära andra än de har i dagens
kärnfamilj (jfr Janson 2006:106).
Den fråga som verkar beröra mest i forskningen kring barn är spörsmålet
om i vilken grad man ’satt ut’ barn som av varierande skäl inte ansåg sig kunna
eller vilja fostra. Frågan är intimt sammankopplad med värderingen av liv och
i den tidiga debatten verkar man ha förutsatt att man inte fäste sig vid sina
barn på samma sätt som är vanligt idag (Gittings 1984). Roy De Ladurie
(1982:255) menar exempelvis, i Ariés anda, att kärlek till barnen är en sen
passion, initierad av de högre stånden under medeltidens slut. För bönderna,
menar han, betydde ett spädbarns död knappast någonting. Ett skäl till en
sådan likgiltig inställning skulle vara att värja sig från psykologiska påfrestningar när barnen går bort i unga år av sjukdom. En sådan bistert pragmatisk
attityd verkar dock lyckligtvis vara mer ett undantag än regel. Snarare tyder
det mesta på att man åtminstone under historisk tid generellt sett haft stor
respekt för livet och visat stor tillgivenhet mot de små (Heywood 2001:45,
Woods 2005:15, Lagia 2007:293, Norman 1996:93; Wileman 2005:17;
Gilchrist 2010:164). Ett talande exempel på detta är den romerska oratorn
Marcus Fabius Quintilianus (ca. 35 – ca. 100) uttryckliga kärlek till sina två
söner. I sin bok om talekonsten återfinns en passage där han på ett känslosamt
och personligt sätt skriver om sina två söner och sin stora sorg när de bägge
dör vid fem respektive tio års ålder. Det är uppenbart av hans beskrivning att
han såg de två pojkarna som unika individer med olika personliga egenskaper:
‘den yngre är mild. eftertänksam och tillgiven, den äldre är briljant, energisk
och stark’. Att slå barnen var Quintilianus främmande inför, han såg det
som motbjudande, orättvist och tillika ineffektivt ( Jansson 2006:99-101).
10
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Man kan även diskutera barnutsättning i termer av ’sena’ aborter som inte
nödvändigtvis indikerar en likgiltig inställning till de små som individer. Ett
exempel är de 97 spädbarn som framkom vid utgrävningen av en romersk villa
i Hambleden in Buckinghamshire (Wileman 2005:91). Samtliga barn hade
dött runt fyrtionde veckan strax efter födseln och man misstänker därför att
villan sannolikt varit en romersk bordell och att det handlar om ’sena aborter’.
En sådan praktik kan tyckas frånstötande, men i detta sammanhang bör vi
kanske nagelfara vår moderna syn på livets början och vår ambivalens kring
frågan när ett foster blir ’liv’. Nyligen har exempelvis Lotta Mejsholm argumenterat för att övergången från foster till barn (livets egentliga början) var
mer utdragen i förkristen tid vilket innebär att viss utsättning av spädbarn
snarast kan jämföras med modern abort (2009:249, jfr Wileman 2005:91).
Den dystra bilden av omfattande barnutsättning i förmoderna samhällen vilar
med andra ord på en både etiskt och kvantitativt tveksam grund.

Fig. 2. Kindergrab. Träsnitt av Ernst Barlach (1919).

Ett annat vanligt förekommande tema kopplat till barns status är omfattningen
av barnarbete. En vanligt återkommande siffra på när barn börjar utföra arbetsliknande sysslor under historisk tid ligger på runt 7-8 år (Heywood 2001:37).
Det går dock knappast att lägga värderingar på hur stor en normal börda borde
vara, vad den bör omfatta eller vid vilka åldrar vissa uppgifter kan anses vara
11
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lämpliga. Det är ju stor skillnad på 12 timmars arbete i en asiatisk sweatshop
eller en fabrik under 1800-talet och att utföra meningsfulla sysslor i hushållets
dagliga verksamhet (jfr Norman 1996:99). Lek, arbete och utbildning är inga
givna begrepp som tydligt kan åtskiljas. Distinktionen mellan lek och arbete
är snarare något som växte fram under 1800-talet med industrialismen då
leken kom att allt tydligare förknippas med barndom (Norman 1996:135).
Att ’tillfredsställelsen av ett väl utfört arbete är den grund varpå vårt samhälle
vilar’ är kanske en överdrift, men en sådan känsla kan trots allt vara positiv
upplevelse även för ett barn (Tudge 2008, jfr Wileman 2005:56). Missbruk
och otillbörligt utnyttjande av barn på flera sätt har dock tyvärr ändå förekommit, men frågan i vilken omfattning har kanske överdrivits något i den
äldre forskningen. Här föreligger även stora skillnader mellan barn från olika
samhällsklasser eller om de växer upp på landsbygden eller i städer. Enligt
brittiska data från mitten av 1800-talet arbetade ca 3,5% av barn i åldrarna
5-10 år. Det var dock enligt Heywood sällsynt att så pass unga arbetade i
fabriker där åldern snarare låg runt 10-12 år (2001:123). Andra historiker som
jobbat med andra områden och tidsperioder kommer fram till delvis andra
siffror (se ex. Humpries 2010), men en sådan exercis är föga meningsfull för
diskussionen om barns verksamheter under förmodern tid.
Andra omdiskuterade frågor berör barnadödlighet och förlossningsdödlighet.
I de tidigare arbetena kan man skönja samma teleologiska tendens där man ofta
betonar de negativa sidorna jämfört med idag. Även dessa problemområden har
omvärderats på senare tid. När man nagelfar statistiken verkar det exempelvis
som att död i barnsäng inte alltid varit en så stor risk som den ofta utmålats.
Enligt Heywood (2001:58) var 16 av tusen förlossningar dödliga i slutet av
1600-talet för att sedan gradvis minska till 5-9 under 1800-talet. Heywoods
slutsats är att rädslan var större än riskerna. Det är knappast möjligt att få
fram någon trovärdig uppskattning av omfattningen av förlossningsdöd under
förhistorisk tid eftersom riskerna varierar efter kulturspecifika praktiker/riter
som omgärdar förlossningen och inte minst antalet barn varje kvinna föder.
Även miljön spelar roll och för vissa komplikationer är riskerna exempelvis
sett större i de tropiska zonerna än vid mer nordliga breddgrader.
Ett nära avhängig fråga gäller även graden av spädbarnsdödlighet och överlevnadsprognosen för de första kritiska åren. Det är en viktig fråga eftersom en
hög barnadödlighet borde spela roll för hur man förhåller sig till icke-vuxna
individer och kanske ligga till grund för en distinktion mellan de mer utsatta
mindre barnen och de som passerat gränsen för de största riskerna. Ett samhälle
med hög barnadödlighet borde åtminstone till någon del skilja sig från ett
med lägre i fråga hur man ser på de minsta som individer och medlemmar i
12
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samhället. Att uppskatta prognosen i förmoderna samhällen är dock minst
sagt problematiskt. Welinders (1995:15) undersökning av ett antal västsvenska
brandgravfält gav relativt höga dödlighetssiffror där ca 50% avled innan sju
års ålder. Det är emellertid tveksamt att beräkna dödstalen för barn genom att
utgå från gravar (Lagia 2007:294). Den främsta invändningen är att vi aldrig
kan veta om gravarna representerar en hel befolkning eller ett urval på olika
grunder. Welinder påpekar dessutom att flera av gravfälten i hans undersökning omfattade påfallande många barngravar vilket gör att man kan diskutera
om de utgör undantag eller norm? Möjligtvis står man på fastare grund om
man undersöker tidigkristna gravfält. I dessa fall kan man ju argumentera för
att samtliga bör vara begravda eftersom den kristna ideologin föreskrev det.
Lotta Mejsholm har i sin undersökning av sex tidigkristna gravfält räknat
fram ett genomsnitt på 33% individer under 15 år bland gravarna (2009:147).
Variationen är dock ganska stor mellan de olika platserna och pendlar mellan
20-63% vilket onekligen pekar på representativitetsproblematiken även med
gravfält som rimligtvis borde ligga nära sin samtids demografiska profil (jfr
Stoodley 2000:458).
I historisk tid där man kan kombinera skrivna källor med information från
gravar har Heywood (2001:58) generellt uppskattat spädbarnsdödligheten till ca
150-300 st per 1000 födslar i Västeuropa under förmodern tid. Som jämförelse
ligger för närvarande genomsnittet för spädbarnsdödligheten globalt mellan ca
42-49 st per tusen födslar. Det är dock stora skillnader mellan olika länder, i
Sverige ligger spädbarnsdödlighteten på 2,76 medan exempelvis Angola ligger
på 180 döda per 1000 födslar. Barnadödligheten under 5 år ligger på ca 77
per tusen födslar globalt, men endast på 6 i industriländerna (Statistik från
Unicef, FN och CIA). Historiska uppskattningar om demografi kombinerar
ofta gravanalyser, skriftliga källor, men bygger även på formler och statistik
från senare bättre dokumenterade århundraden (Chamberlain 2006, Woods
2009:43). Det för med sig att generaliseringsgraden ofta är stor och att någon
åtskillnad sällan görs mellan fattiga och rik, landsbygd och stad, länder i krig
eller fred etc (Woods 2009:5, 40). Moderna underökningar visar exempelvis
att både sociokulturella aspekter samt allmänna levnadsförhållanden spelar
roll. Ett exempel på det förstnämnda är en undersökning från Norge under
slutet av 1800-talet där man kan se stora skillnader i dödlighet mellan barn
födda inom eller utanför äktenskapet (tabell 1). Dödligheten varierar i sin
tur beroende på om man bor på landsbygden eller i tätorter. Lägger vi till
exempelvis klass som ytterligare variabel får vi säkerligen ytterligare ett par
kurvor. Att dödligheten under första levnadsåret varierar kraftigt mellan olika

13
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sociala och materiella kontexter framgår även tydligt i det ojämna förhållandet
mellan fruktsamhetstalet och barnadödlighet i olika världsdelar (tabell 2).

Tabell 1. Biometrisk analys av spädbarnsdödlighet i Norge mellan 1876-80 (Woods
2009:40). Efter ca 30 dagar skiljer sig dödligheten under det första levnadsåret markant
mellan stad och landsbygd samt mellan barn födda inom och utanför äktenskapet.
Antalet avlidna mellan legitimt födda på landsbygden är mindre än hälften av de
födde utanför äktenskapet i urbana kontexter (90, respektive 190 döda per 1000
födslar).

Kontentan av de undersökningar som gjorts är att den lokala variabiliteten
är stor och någon ungefärligt dödstal blir meningslöst att försöka uppskatta.
Det bör dock påpekas att det inte finns någon anledning att förutsätta att
barnadödligheten alltid var större under förhistorien än under historisk tid –
tvärtom bör den i många fall ha varit lägre på grund av lägre smittorisk innan
folktätheten ökade och urbaniseringen började (Woods 2005:33, Kjellström
2005, jfr McNiell 1976). Smittkoppor och mässling är exempel på farsoter
som ofta drabbar barn, men vilka etablerar sig mer permanent först när
samhällena koncentreras och upprättat regelbundna kontakter över större
områden. För att en smitta som dödar sin värd skall kunna överleva krävs en
viss folktäthet och folkmängd (om den inte överlever via andra värddjur som
inte påverkas av viruset). Smittkoppor och mässling verkar ha etablerat sig i
medelhavsområdet under de första århundradena efter Kristus och sannolikt
först senare i norra Europa (McNeill 1976:17, 114, Byrne 2008:673f, 404).
14
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Att barn skulle vara underrepresenterade på förhistoriska gravfält är därmed
en sanning med modifikation, för att vara småskaliga samhällen med litet
population och rörlighet kan andelen barngravar i de flesta tidsperioder
egentligen ses som ganska hög. Under neolitikum i nuvarande Sverige ligger
antalet barngravar generellt på ca 15-20%, ca 20-30% under bronsåldern, ca
29% under äldre järnålder, 9% under yngre järnålder, samt ca 30-60% under
medeltid (Gustafsson & Lundin 2004:82, Mejsholm 2009:178; jfr även
Scheuer & Black 2000:11, Alexandre-Bidon & Lett 1999:32ff ).

tabell 2. Fertilitet och barnadödlighet (under första levnadsåret) i olika delar av världen (från: Wittwer-backofen 2002: 266).

Ibland förekommer olika typer av statistik från samtida småskaliga samhällen
som sägs vara jämförbar med förhistoriska populationer (t ex Chamberlain
2006: 206). Det går dock knappast att finna modern statistik som kan sägas
motsvara något forntida förhållande, det kommer alltid att handla om uppskattningar baserade på miljö, näringsfång, fertilitetstal och social organisation
etc. Det kan vara intressant att notera att i dagens Sverige är antalet avlidna
barn under ett år större än det sammantagna antalet avlidna mellan 1 till 13
år (278 respektive 174 av 90 080 döda totalt under 2009 (källa: SCB). Antalet
avlidna individer under 13 år – och därmed antalet gravar - är försvinnande
litet jämfört med äldre ålderskategorier (se tabell 3). Även om under förhistorien säkerligen har avlidit många barn av olyckor och sjukdomar i de känsliga
åldrarna lär de knappast komma upp i samma höga nivå som vissa av dagens
marginaliserade småskaliga samhällen.
15
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Förhållandet mellan barns gravar och de ’vuxnas’ kan med andra ord ha många
orsaker och behöver inte ha någon betydelse för den allmänna synen på barn
och dess status. Problematiken kring barnadödligheten gäller i stor utsträckning även för beräkningar av andel barn i olika populationer. Baxter (2005:10)
menar att man, beroende på typ av näringsfång, kulturella traditioner och
materiella förutsättningar, generellt sett kan förvänta oss att ett givet samhälle
rymmer mellan 20-60% individer yngre än 15 år. Dessa uppskattningar kan
jämföras med moderna svenska förhållanden: runt sekelskiftet 1900 var ca
40% av befolkningen under 20 år medan det aktuella antalet ligger på drygt
20 % (Söderlind & Engwall 2005). Det råder med andra ord en viss variation
i relationen mellan antalet barn jämfört med vuxna. Grunden till uppskattningar om förmodern demografi bygger vanligtvis på en blandning mellan
moderna statistik, uppskattning av ett antal okända parametrar kombinerat
med antalet begravda individer i olika åldrar.

tabell 3. dödsålder hos de totalt 90 080 döda under 2009 i Sverige (källa: Scb). trots
att barn konsekvent vaccineras mot många sjukdomar och de generellt goda levnadsförhållandena kan man notera att de första två åren ändå är en utsatt period. efter ca
18 månader är dock antalet avlidna försvinnande litet tills de når de sena tonåren.

Under förromersk järnålder i sydvästra Sverige har exempelvis Welinder
(1979) utifrån relationen begravda barn i förhållande till vuxna beräknat att
andelen unga under 15 år bör ha legat på ca 30-40% (jfr Alexandre-Bidon
& Lett 1999:29, Cunningham 2006:22, Mejsholm 2009). De uppenbara
problemen med att beräkna levande populationer är i stort de samma som
gäller vid uppskattning av mortalitetstal (formationsprocesser, selektions16
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praktiker, demografiprofil, gravfältens användningstid, förväntad livslängd
etc). Dessutom måste man ju beakta att det handlar om antalet barn som
dött i förtid och därför knappast kan sägas spegla en demografisk profil. Ett
ytterligare frågetecken kring dessa generella uppskattningar är att gränsen
mellan barn och vuxen vid 15 år kanske är lite väl högt satt. I många småskaliga samhällen är man i den åldern redan själv förälder och fullt upptagen i
den vuxna verksamheten. Det vore mer intressant att se en relativ stege från
spädbarn till könsmogen individ istället för en bipolär uppdelning i ’barn’ och
’vuxna’ – speciellt eftersom vi i många fall inte vet när och på vilka grunder
en sådan gräns drogs under olika perioder. Oavsett osäkerheten i materialets
representativitet och var gränserna skall dras visar ändå siffrorna på en relativt
hög andel begravda unga individer.
Utan att för den skull hemfalla till en naturromantisk syn om det fria och
lyckliga naturbarnet i det förflutna behöver nödvändigtvis inte barnens demografi alltid vara en dyster historia. Förhållanden och uppfattningen varierar
uppenbarligen mellan olika tider om platser och har en tydlig sociokulturell
komponent. Det är ju heller inte huvudsaken att söka generella värden för
exempelvis barnadödlighet eller förlossningskomplikationer. Det är snarare
skillnaderna mellan olika tider och platser som är intressanta – speciellt om
de är samtida eller delar liknande förutsättningar. Kvantitativa data får ju en
mening först när de kan kontrasteras eller relateras till annan information
från andra sociala kontexter.

ºº
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Tue 8, Mar, v 11 4:42 PM

Fredrik Fahlander

Fig. 3. Insamling av säd från en grop i en boskapshägnad i Zululand
(Gluckman 1967, plate 1).
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Every small boy of 6-7 years and upwards has a passionate desire to own a hen,
and many of them are able to realize this ambition.
Meyer Fortes (1938:34)

Den lille vilden: barn i etnografi och antropologi
Något vi har svårt att komma åt utifrån det arkeologiska materialet är vad de
små sysselsatte sig med, hur de rörde sig i rummet, hur relationen mellan lek
och arbete såg ut. Vårt eget samhälle är i detta fall en mindre bra utgångspunkt
eftersom de sociala och materiella omständigheterna skiljer sig så kraftigt åt.
Ett västerländskt barn som är fostrat via media, dagis och skola är knappast
lämpat att använda som referens för något forntida samhälle. Historiska texter
och bildframställningar från förmodern tid kan bidra med såväl partikulära
beskrivningar av barns aktiviteter som övergripande statistik, men som redan
diskuterats i föregående avsnitt är de heller inte direkt jämförbara med förmoderna förhållanden. Dessutom lider det tidighistoriska materialet av att
inte vara representativt bevarat.
En annan inspirationskälla till barns liv och leverne står att finna i antropologiska studier av samtida småskaliga grupper. Antropologins syn på barn
och barndom är intressant eftersom antropologin traditionellt används som
inspirationskälla för arkeologiska tolkningar. Kan vi nagelfara denna på samma
vis som den historiska diskussionen kan vi närma oss en mer mångfacetterad
syn på vad barn är, vad de normalt gör och hur de uppfattas av sin vuxna omgivning. Antropologiska och etnografiska beskrivningar är dock komplicerade
på flera plan och lider av minst lika många felkällor som det arkeologiska
och historiska. Även om man kanske kan tänka sig vissa tidlösa aspekter av
småskalig jordbruks- eller jägar-samlar ekonomi i form av likartade problem
och möjligheter som inte har obegränsat antal praktiska lösningar står de
knappast förhistoriska förhållanden närmare än oss själva (se Fahlander 2004
för vidare diskussion). Men under samma förutsättningar och förbehåll som
gäller det historiska materialet kan studier av samtida småskaliga samhällen
trots allt bidra med att bredda vår referensram och lyfta blicken över invanda
föreställningar. Den moderna antropologin har dessutom andra förutsättningar
eftersom man oftast själv kan välja omfattning och studieområde till skillnad
19
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mot exempelvis historiker och arkeologer som i högre grad är begränsade
av vilken typ av information som är bevarad. Jag har dock i följande avsnitt
medvetet lyft ut namn och platser för de studier jag diskuterar för att framhäva deras betydelse som exempel och inte som argument för att stödja en
tolkning före en annan i förhistorien.
Synen på barn i den tidiga antropologin och etnografin under slutet av
1800-talet till omkring 1920 var i hög grad varit influerad av de framväxande psykologiska vetenskaperna och framförallt Freuds tankar och teorier.
Ibland gick det till ytterligheter och man fokuserade på toaletträning och tidig
sexualitet – allt utifrån perspektivet att det småskaliga representerade något
naturligt, ursprungligt och ännu ej kultiverat. Malinowski föreslog på allvar
att teorin om oidipuskomplexet hos barn behövde modifieras för att passa
de matriliniära samhällen på Trobrianderna. I boken The sexual life of savages
in north-western Melanesia (1929) hävdade han även att vissa stammar inte
förstod kopplingen mellan kopulation och barnalstring utan att de ansåg att den
livgivande anden kom från döda förfäderna efter deras behag och tycke. Detta
får väl ses som ett uppenbart exempel på exotism där man alltför bokstavligt
tolkar informanter och myter. Riktigt så aningslösa var knappast innevånarna
på Trobrinaderna, det är nog rimligare att se det som en diskrepans mellan
vad man egentligen vet och hur man föredrar att uttrycka saken offentligt.
Under mellankrigstiden diskuterades barn mest utifrån en pediatriskt
och pedagogisk horisont. Bland annat lyfte man gärna i något dunkelt syfte
upp skillnader mellan småskaliga samhällen och de västerländska barn- och
ungdomskulturerna. Retoriken i dessa texter är ofta ideologiskt färgad och
man underströk gärna västerlandets ’onaturliga’ och degenererade barn- och
ungdomskultur till skillnad från de småskaliga samhällenas ’naturliga’ och
oproblematiska relationer mellan gammal och ung (Levine 2007:248f,
Montgomery 2009). Ett klassiskt exempel är Margareth Meads Coming of age
in Samoa (1928a), i vilken hon menade att varken föräldrar eller ungdomar
upplever tonårstiden som speciellt omvälvande eller jobbig. Detta i kontrast
till amerikanska förhållanden där denna period var hett omdiskuterad (jfr
Montgomery 2008:14f ). Mead beskriver en idyllisk bild av hur det är att
vara barn på Samoa; förutom att de små barnen är mycket omtyckta och
ompysslade har de stor frihet att exempelvis bo var de vill hos sina släktingar,
att byta sitt namn mm. Först vid 5-6 års ålder börjar de disciplineras och
tränas för vuxenlivet och blir behandlade som små vuxna. Detta på gott och
ont, de har inga leksaker eller andra faciliteter för lek. Istället för dockor har
sexåringarna riktiga småbarn att hand om och de förväntas hjälpa till med
hushållsbestyren. Bland andra senare arbeten i liknande anda återfinns bland
annat Raymond Firths studie av Tikopia i Polynesien (1936) som ägnar en hel
20
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del utrymme kring barn och deras förhållanden. Även Meyer Fortes arbete i
norra Ghana (1938) innehåller en betydande diskussion kring föräldra-barn
relationer samt om barnens lekar.
Dessa pionjärer inom barnantropologin framhöll ofta en idyllisk bild av
barn och barndom (Lancy 2008:2) och får kanske mest ses som del av en
etnografisk tradition där man försöker beskriva livet i en annan kultur. När
denna etnografiska tradition under efterkrigstiden försköts mot mer handla
om sociala och strukturella frågor minskade emellertid barnens närvaro i de
antropologiska texterna. För några år sedan publicerades en artikel i American
Anthropologist med titeln: Why don’t anthropologists like children? (Hirschfeld
2002, jfr Hardman 1973, Gottleib 2000). Det var en medveten provokation
där författaren ondgjorde sig över vad han såg som ett ointresse för barn hos
etnografer och antropologer. Visst har han en poäng, Baxter noterar exempelvis
att under de senaste 100 åren finns endast 4% artiklar som explicit tar upp barn
i American Anthropologist (2005:7). Andra är dock mindre kritiska och lyfter
fram en lång rad monografier genom åren som uttryckligen behandlat barn i
småskaliga samhällen runt jorden (se exempel hos bl a: Levine 2007:250, 255,
Baxter 2005:6). Det bör dock kanske noteras att många av dessa studier främst
behandlar annorlunda barn som exempelvis barnsoldater, barnprostituerade och
gatubarn (Montgomery 2008:4). De senaste decennierna har dock intresset
för de små ökat markant bland antropologer: American Anthropologist hade
exempelvis ett temanummer 2007 dedicerat till ”Children, Childhoods, and
Childhood Studies” och barn och barndom diskuteras utförligt i en rad nya
monografier (t ex: Briggs 1998, Goldman 1998, Gottlieb 2004, Hewlett and
Lamb 2005, Bolin 2006, Kramer 2006).

Hur gör barn? Arbete, lek och socialisering
Vad tillbringar barn normalt sin tid med, vilka resurser tar de i anspråk för
övervakning och socialisering, för arbete och lek? Finns det exempelvis typiska
skillnader mellan barns lek och arbete mellan grupper med olika försörjningsstrategier som exempelvis jägare och samlare kontra jordbrukare? Det kanske
inte är så konstigt att man vanligtvis diskuterar lek när det kommer till barns
förehavanden. Men som tidigare påpekats är gränsen mellan lek och arbete
svår att dra, vilket bl a Mead påpekade angående barnen på Samoa som ’leker’
med riktiga barn snarare än dockor. Jean-Pierre Rossie (2003) noterade i
en Nordafrikansk fallstudie av flickors lek att deras dockor till skillnad mot
västerländska är tillverkade av skräpmaterial med låg hållbarhet. Dockorna
används mest under korta perioder och tillskrivs heller inte enligt Rossie
samma personifierade identitet som västerländska dockor ofta har. Det är
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dock inte självklart att det är just leken som de små främst sysselsätter sig
med. Barn är ofta i högre grad än man vanligtvis kanske tänker sig inblandade
i det dagliga livet. Sharyn Jones (2009:1) menar att antropologer i allmänhet har förbisett barn och ungdomars ibland substantiella arbetsinsatser
(jfr Kamp 2001:15-17). Under industrialismen tillhörde barnen hemmets
och skolans sfärer och var i allmänhet lite på undantag i samhället. Det är
kanske inget som vi knappast kan förvänta oss i småskaliga samhällen där
vägen in i samhällsgemenskapen generellt verkar vara en pågående process
alltifrån cirka tre till fyra års ålder (Fortes 1938:41). Omvårdnad och tillsyn
av de allra minsta är uppgifter som alla måste ta hänsyn till på något sätt,
men precis som med så mycket annat i mänsklig kultur varierar formerna. Vi
kanske främst ser de äldre, far- och morföräldrar, som naturliga barnpassare
när föräldrarna arbetar. Montgomery (2008:115) ger dock flera exempel på
olika typer av konstellationer för uppfostran och adoption och påpekar att det
inte är alls självklart att det är mödrar i första rummet som sörjer för barnens
dagliga behov. Snarare verkar uppfostran och tillsyn mera ske på basis av vem
som för tillfället är ledig och kan avvaras för uppgiften (Lancy 2008:9, 112).
Socialisering kan med andra ord vara en mer kollektiv affär utöver de enskilda
föräldrarna och deras släktingar och behöver inte vara en fråga om könsroller.
En återkommande form i texterna är så kallade peer groups, där barn i samma
ålder hjälper varandra, eller där äldre barn sköter om och har tillsyn över de
yngre (Harris 1998:357-358, Heywood 2001:109f ). Det sistnämnda scenariot
är intressant att fundera kring, det hjälper oss att till viss del komma bord
ifrån bilden av den moderna kärnfamiljen där barnen främst uppfostras och
tas om hand om av sina biologiska föräldrar (Gerstel 1994:223).
Vad kan då barn i olika åldrar tänkas göra med sin vakna tid och hur fördelas
den i rummet och mellan diverse uppgifter? Ett försök till en övergripande
studie är Rogoff et al (1975), vilka utgått från den klassiska databasen Human
Resource Area Files (som bland annat Binford brukade använda för sina etnografiska paralleller). De har studerat 27 olika småskaliga kulturers syn på barn
i spannet fyra till åtta års ålder i syfte att finna sociala tröskelvärden. Bland
annat menar författarna att fem år är en återkommer ålder som en tid då barnet
klarar av att vara alltmer självgående. De flesta klarar oftast att sköta sin egen
hygien, förstå och hålla sig till regler samt utföra enkla uppgifter och börja lära
sig vuxna göromål (Rogoff et al 1975: 252). Mellan fem-sju års ålder förväntas
barn att börja ’hjälpa till’ med hushållsbestyr, sköta djur, gå ärenden, ta hand
om yngre syskon eller samla material (Rogoff et al 1975:262, jfr Joyce 2000:
478). Mellan sju och nio börjar de i allmänhet leka mer avancerade lekar och
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könsskillnader tenderar att styra inriktningen alltmer. De äldre barnen blir
mindre beroende av den primära familjeenheten och räknas i högre grad som
tillförlitliga och ansvarstagande. De börjar även anta vuxnas sovvanor, vuxen
klädsel samt alltmer assimileras in i sociala roller och religiösa sammanhang.
Studien har ett uttalat syfte att finna generella mönster, men naturligtvis
bör vi endast ta dessa uppgifter som riktmärken med viss variation. Ofta säger
databaser som HRAF kanske mer om oss själva och vår egen tids värderingar
eftersom de ofta baseras på vad man ansett vara viktigt att fråga om och
dokumentera (antropologen Edmund Leach menade exempelvis att HRAF
var ’tabulerat nonsens’ 1964:299). Men även om generaliseringsgraden är hög
och utgångsmaterialets autenticitet kan diskuteras baseras de trots all på vad
människor i småskaliga samhällen faktiskt sysslar med snarare än teoretiska
modeller av barns utveckling.

Tabell 4. Ovan: Olika åldersgruppers dagliga aktiviteter utöver arbete. Under: Variation
i hur mycket tid olika åldersgrupper ägnar åt arbete (Gaskins 2000: 382, 384).
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Suzanne Gaskins (2000) har utfört en liknande studie i mindre skala över
hur barn i Mellanamerika fördelar sin tid över dygnet. Hennes studie bygger
på 60 barn mellan 1-17 år från 13 familjer. Hon har bland annat undersökt
hur mycket tid barnen ägnade åt att sova/vila, äta, leka och arbeta (se tabell
4). Hon har inte separerat barnen efter kön eller status utan nöjt sig med att
dela in dem i sex olika åldersgrupper. Hur indelningen gjorts är naturligtvis
centralt för bedömningen av resultaten mellan barnen, men i detta fall kan
vi ta del av hennes undersökning som generellt exempel.

Tabell 5. Barns aktiviteter uppdelat i arbete, gemensamt och individuell lek samt
generellt socialt umgänge (Wenger 1989:99).
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Man kan iaktta en viss skillnad mellan de yngre barnen under åtta år som
tillbringar generellt sett mindre tid åt att vila/sova och mer tid till att äta och
för omvårdnad. När det gäller andelen arbete är det knappast förvånande att
det ökar med åldern, även här sker de stora förändringarna runt åtta år. Det
som kanske kan verka anmärkningsvärt är den relativt stora del de yngre ägnar
åt arbete, att en stor del av det dessutom är initierat av dem själva kanske även
säger något om hur arbete värderas och upplevs. Att tiden för lek i princip är
omvänd mot den för arbete är heller knappast överraskande.
Ett annat liknande exempel på tidsstudie är gjort av Martha Wenger (1989)
bland barn från en Afrikansk by. Hennes data bygger på 23 hushållsenheter
som varierar från sex till 35 medlemmar; sammantaget rör det sig om 106
barn i åldrarna 2-11 år (1989:293, 397). Wengers underindelningar i ålder
är baserad på generellt ettårsintervall förutom den äldsta gruppen (som av
någon anledning omfattar 3 år) och man kan lätt se hur det påverkar den
allmänna bilden om man jämför med Gaskins gruppindelning. En tröskel i
proportionerna mellan arbete och lek hamnar även här runt åtta år även om
det är svårare att bedöma då den äldsta gruppen omfattar tre år istället för
ett. Proportionerna mellan lek och arbete är även de ganska lika mellan de
två undersökningarna. Det som är intressant med Wengers studie är att hon
även undersökt skillnaderna mellan könen och här kan vi se ganska stor variation i andelen arbete och gemensamma lekar (se tabell 6). Den huvudsakliga
sysslan för pojkar är att springa ärenden medan flickorna i högre grad arbetar i
hemmet med hushållsuppgifter och vårdnad om barn (Wenger 1989:299). Det
kunde kanske ha varit lika intressant att studera skillnader mellan de mindre
hushållen och de större, det borde rimligtvis vara signifikanta skillnader dem
emellan. Wengers studie är dock intressant då den återigen påvisar inbördes
skillnader hos den allmänna gruppen ’barn’ i olika åldrar och kön.
Typ av uppgift 		

Flickor 		

Pojkar

	Trädgårdsarbete 		
Småärenden
	Hushållsarbete
	Bära saker
		
	Vård av barn		

0.9% 		
16.5% 		
33.0% 		
23.1% 		
15.4% 		

15.7%
62.8%
11.8%
2.0%

Tabell 6. Skillnader i arbetsuppgifter mellan pojkar och flickor (Wenger 1989:101).
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Naturligtvis kan inte resultaten av dessa studier tillskrivas någon allmän giltighet. Om inte annat har ju globaliseringen medfört att moderna religioner och
genusstrukturer sannolikt påverkat inställningen till kön och könsroller lika
mycket som de påverkat ’våra’ egna uppfattningar om manligt och kvinnligt.
Om vi ändå skall våga dra några allmänna slutsatser av dessa undersökningar
kan det vara intressant att notera att cirka sju-åtta år återkommer som tröskel
då förhållandet tippar över mot mer arbetsliknande uppgifter och mindre tid
för lek (jfr Norman 1996:39, Park 2006:55). Att redan 3-4 åringar ägnar så
pass mycket tid till ’arbete’ kan även vara värt att uppmärksamma. Om siffrorna
kan sägas ha någon allmän relevans för småskaligt liv i allmänhet påverkar
det ju olika beräkningar kring daglig arbetsinsats hos vuxna och förmågan
att dra in överskott etc. Det bör dock tilläggas att dessa studier endast tar
upp bofasta grupper, hos rörliga grupper brukar de yngre barnen i längre
perioder begränsas av lindning och bärkorgar och generellt ammas högre upp
i åldrarna. Även de äldre barnen hos rörliga grupper tenderar att i högre grad
sysselsätta sig på egen hand med lek och nöjen och först börja bidra till den
dagliga verksamheten vid 10-16 års ålder (Roveland 2000:32, Keith 2006:30,
35, jfr Zeller 1987). Men även bland dessa grupper råder stor variation och
diskussionen kring jägar-samlare tenderar i många fall att fortfarande vara
präglat av ett naturromantisk evolutionärt perspektiv (Fahlander 2004). När det
gäller barns lek generellt skulle det oavsett primärt näringsfång vara intressant
att diskutera omfattningen som denna sker i samband med speciell materiell
kultur och på vilka sätt den kan tänkas skilja sig från vuxnas materialiteter.
Det är dock inte överraskande om detta skiljer sig ganska kraftigt åt som
exemplen från Samoa och Ghana.
Blir vi klokare av ovanstående axplock ur antropologiska studier kring barn?
Ett annat urval av texter kanske hade säkert gett en lite annorlunda bild och
vill man vara kritisk kan man ju påpeka att antropologi i mångt och mycket
handlar om hur västerländska etnologer och antropologer har uppfattat saker
och ting. Att söka sammanställa etnografiska data till en generell mall är
knappast vidare meningsfullt, men vi kan notera att hur man ser på barn och
deras mentala och kroppsliga förmågor i olika åldrar uppenbarligen är något
som varierar. Dock finns en del återkommande mönster som kanske inte i
första hand kan härledas utifrån globaliseringsprocesser eller antropologins
metodik. Att det förekommer vissa återkommande mönster kopplat till ålder
är kanske inte så märkligt då barns olika möjligheter att röra sig i rummet
och fysiska och sociala förmågor inte enbart är kulturellt determinerat, utan
trots allt bygger på en snabb och omfattande biologisk utveckling.
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Barn och barndom kan därför knappast helt och hållet vara en kulturell konstruktion. Däremot är det uppenbart att den grupp vi vanligtvis benämner
som barn är heterogen grupp individer med olika förutsättningar, uppgifter,
behov och rörelsemönster och att en finare indelning av olika barn är nödvändig (jfr Scott 1999, Bird-David 2005:96f ). Utifrån generell biologisk
utveckling som även tar hänsyn till dess sociala betydelser bör kunna utgöra
en ändamålsenlig grund för en sådan uppdelning. De indelningar som brukar
användas i medicinsk och pedagogisk forskning är ofta alltför fokuserade på
den kognitiva utvecklingen och är inte direkt användbara för arkeologin; här
behövs en mer uttömmande indelning av barn som bättre motsvarar deras
skilda kroppsliga förhållanden och sociala situation. I det följande avsnittet
kommer jag att diskutera ett antal parametrar som kan vara intressanta för
en sådan indelning.

ºº
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Fig. 4. Pojke i romersk legionärutrustning (1800t)
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Spåren av de små.indb 28
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“The biological characteristics of age are
culturally created and historically contingent,
to the same degree as those of sex.”
Roberta Gilchrist (2004:143)

Barnet som inte är ett
Det moderna västerländska barndomsbegreppet inrymmer allt ifrån ett spädbarn som inte klarar sig på egen hand till en 18-årig nästan fullvuxen individ
i samma kategori. Detta trots att det är stora skillnader i kroppslighet, sociala
förmågor, kunskaper och rättigheter/skyldigheter ( James, Jenks & Prout 1998).
Även om man i arkeologi, historia och antropologi med begreppet barn vanligtvis främst syftar till perioden före könsmognaden rör det sig trots allt om
en bred kategori individer vars förutsättningar sinsemellan ofta skiljer sig mer
än vad som förenar dem. Att försöka finna en generell ålder där barn övergår
till vuxna har visat sig problematisk. Puberteten brukar ofta anföras som en
lämplig skiljegräns mellan barn och unga vuxna, men tidpunkten för dess
inträffande varierar ganska mycket individuellt och mellan grupper.1 Under
historisk tid varierar exempelvis gränsen mot vuxenvärlden mellan 5-7 år
(Ariés 1960:329, Rogoff et al 1975:253) upp till 14-16 år (Heywood 2001:122,
Lagia 2007:293). Att variationen är stor är kanske inte så konstigt. Ålder är
ju inte alltid synonymt med kronologisk ålder, vi har även en biologisk ålder,
utseendemässigt har vi en fenotypisk (utseendemässig) ålder, och intellektuellt
kan vi diskutera mental ålder. Utöver dessa parametrar är det inte ovanligt att
man socialt sett också kan erhålla (achieve) en social ålder genom att klara
vissa uppgifter och moment. Det säger sig självt att dessa olika sätt att mäta
och bedöma ålder kan skilja sig ganska mycket i förhållande till varandra.
En vanlig uppfattning bland moderna barndomsforskare är att vad som
räknas som barn och vad som eventuellt omfattas av barndom är kulturellt
konstruerat och därmed motsätter sig en definition (Tudge 2008:xiv). Det
bör dock kanske, som tidigare nämnts, påpekas att dessa frågor inte är till
fullo relativa. Det finns trots allt vissa generella faktorer och egenskaper som
vanligtvis skiljer barn från vuxna; exempelvis storlek, beroendeförhållande,
finmotorisk förmåga, praktisk och social erfarenhet etc (jfr Cunningham
2006:13). Det handlar i grunden om en balansgång mellan det partikulära
och det generella (jfr Bluebond-Langer & Korbin 2007:245). Frågan om hur
långt vi är redo att generalisera har inget givet svar. Det som är intressant är
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att människor på olika sätt definierar varandra i kategorier och individer; hur
olika kategorier uppfattas och avgränsas, samt spelet mellan dem och dess
fysiska omgivning. Problemet ligger i att kunna identifiera hur distinktioner
och avgränsningar kring exempelvis kön och genus eller status och etnicitet
fungerar i varje given social kontext och hur barn förhåller sig till dessa i
skilda materiella och sociala sammanhang. Ett resultat av denna problematik
har lett till att allt färre idag söker definiera barn som en homogen kategori
(Montgomery 2008:3). Istället omformuleras problematiken i termer av
’åldersforskning’ eller ’generationsforskning’ där man fokuserar på steg i den
individuella livsbanan och diskuterar hur man i olika samhällen betonat övergångarna från ett stadie till ett annat (kroppsligt och/eller socialt). Utifrån ett
sådant perspektiv skulle man kunna formulera problemområdet ’barn’ som de
tidigaste stadierna i livscykeln (Gilchrist 2004).2
Att föra diskussionen utifrån ett relationellt perspektiv är naturligtvis mer
förutsättningslöst och hanterar variabiliteten i barndomsbegreppet bättre.
Man kan dock knappast komma ifrån att varje kategorisering eller urval
som görs alltid uppträder i kontrast mot något annat, som exempelvis yngre
mot äldre, eller man mot kvinna. Hur öppen man än vill hålla sina kategorier
kommer man ändå behöva göra distinktioner och sätta gränser. Arkeologiskt
sett hamnar vi ofta i ett cirkelresonemang eftersom tröskelvärden är svåra att
skilja från andra sociala distinktioner som exempelvis klass, kast, etnicitet,
status etc. Skall vi diskutera unga människors situation och hur de upplevde
sin värld är det dock ändå nödvändigt att försöka närma sig någon form av
arbetsdefinition. Ett sätt kan vara att lista några egenskaper kopplat till generell biologisk utveckling av kroppsliga egenskaper som oberoende av social
kontext bör vara betydelsefulla. Barn befinner sig ju så tydligt i en snabb
kroppslig och mental utveckling att ett korporealt perspektiv med betoning
på den kroppsliga utvecklingens sociala konsekvenser bör vara en fruktbar
ingång. Utifrån några sådana psyko-fysologiska stadier kan vi gå vidare och
diskutera dessa egenskapers betydelse för sociala roller och identiteter i en
given social och materiell kontext.
För att börja med det mest självklara kan vi konstatera att barn kroppsligt
sett är små, att de vanligtvis inte klarar sig fullt ut själva utan behöver någon
form av övervakning eller handledning. De har generellt sett lägre grad av
social och praktisk kunskap/erfarenhet och med begränsad talförmåga och
vokabulär kan de vara begränsade i kommunikativt hänseende. Men även en
sådan definition är problematiskt eftersom miljö och livsstil till viss del påverkar
barns utveckling. I jämförelse mellan jägar-samlare och västerländska barn
menar vissa att det går att uppmäta skillnader i utvecklingen av exempelvis
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finmotorik hos småbarn samt att identifiera olikheter i temperament och
gråtmönster hos spädbarn (Montgomery 2008:33). Den sociala och materiella kontexten är ofrånkomligen en viktig faktor som i kombination med
kroppsliga egenskaper och biologisk utveckling kan utgöra en meningsfull bas
för en arbetsdefinition av de unga. Ett exempel som bygger på just en sådan
kombination av barns skilda egenskaper i en specifik social kontext har lyfts
fram av Margareth Mead (1928b). I hennes arbete på Samoa stötte hon ofta
på begreppen ’lap-baby’, ’knee baby’ och ’yard child’. Dessa epitet definierar inte
direkt olika utvecklingsstadier, utan handlar snarare om attityd och behandling
av barn i olika åldrar. Det är ingen strikt indelning och gränserna mellan dem
flyter, men är ett exempel på hur underindelningar av barn kan te sig utifrån
deras kroppsliga och mentala utveckling i en viss miljö. I nästföljande stycke
kommer jag göra ett försök att utifrån Jean-Paul Sartres (1991) distinktion
mellan serie och grupp lägga grunden till en generell kategoriseringsmodell
som tillåter en heterogen syn på de små samtidigt som den undviker det
relativistiska gungflyet där alla gränser flyter.

Barn som seriekollektiv
Jean-Paul Sartres (1991) distinktion mellan serie och grupp är ett intressant
och underskattat försök att fånga undflyende och svårdefinierade kollektiv.
En grupp definieras enligt Sartre som en självmedvetet och ömsesidigt erkänt
kollektiv med ett medvetet syfte. Han exemplifierar med motståndsrörelsen i
Paris under 2:a världskriget. En serie är däremot till skillnad från gruppen en
mindre välorganiserad och mindre självmedvetet kollektiv vars medlemmar är
passivt förenade av de objekt som deras handlande är riktade mot. Individerna
i en serie är isolerade subjekt, men trots det inte ensamma, de agerar som
enskilda individer med ett tillfälligt gemensamt mål. Enligt Sartre är serier
uppbyggda av handlingar som är länkade till ’praktiskt-tröga’ objekt, t ex våra
institutioner, byggda omgivningar och materiella kultur, vars materialitet möjliggör eller förhindrar vissa handlingar. Likheterna med t ex Anthony Giddens
struktureringsteori och Pierre Bourdieus begrepp habitus är slående, men med
skillnaden att Sartre är mindre essentiell i fråga om sociala kategoriseringar
och lägger större vikt vid det materiellas sociala betydelser. En serie har inga
bestämda avgränsningar, egenskaper eller avsikter; den är amorf, ‘en enhet på
flykt’, konstituerad av individuella intentioner. Sartre själv använder seriebegreppet för att definiera klasstillvaro utan att låsa definitionen till ekonomiska
eller materiella förhållanden.Ett exempel på hur seriebegreppet kan användas
är i diskussionen kring de svårdefinierade koncepten ’kvinna’ och ’genus’.
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Marion Young har tagit fasta på Sartres teori och diskuterat möjligheten att se
dessa grupper som seriella kollektiv istället för sociala kategorier (2000:216-54).
Många har pekat på att problemen med att se kvinnor överlag som tillhörande
en grupp eller kategori (Butler 1990, 1993). Exempelvis har kvinnor från
tredje världen kritiserat den (västerländska) bilden av kvinna och kvinnlighet
och påvisat hur annorlunda den kan vara i olika sociala kontexter (Wilkie
2003). Med dessa invändningar i åtanke är det svårt att vidhålla att kvinnor
(eller män) är fasta homogena kategorier med universellt innehåll. Att se
genus som en gemensam identitet är lika problematiskt då man knappast kan
särskilja genus från andra individuella egenskaper såsom hudfärg, religion,
sexuell läggning etc (Young 2000:228). Inte heller faller det sig enklare att
teoretisera genus relationellt i termer av mångfald, det är knappast så enkelt
att genusidentitet och genusattribut förändras på något förutsägbart sätt med
ras, klass, religion etc. Att helt förkasta försöken till att finna en gemensam
nämnare är dock knappast önskvärt; om kvinnor inte utgör en grupp är det
ju svårt att peka på ett systematiskt förtryck eller ojämlikhet. Young menar
att en gemensam länk mellan kvinnor är att de har liknande kopplingar till
objekt och handlingar vilket gör dem till ett seriekollektiv i Sartres mening.
Detta kan åskådliggöras med Sartres eget huvudexempel på en serie: busskön.
En typisk busskö kan bestå av en samling människor som väntar på bussen:
de är av olika ålder, kön och social klass och har inte mycket mer gemensamt än
att de väntar på bussen för att ta sig till skilda destinationer. Serien definieras
med andra ord från de rutinartade handlingar som individer utför, medvetet,
omedvetet eller av tvång. Kvinnor som ett seriekollektiv kan definieras av de
praktiker som de i en patriarkal ordning ofrånkomligen hamnar i eller tvingas
utföra. Det vore exempelvis inte ovanligt att i vårt samhälle finna kvinnor i
busskön medan deras respektive män disponerar familjebilen. Att se genus som
serialitet innebär att upplevelsen av genusidentitet frikopplas från analysen.
Det innebär dock inte att den subjektiva dimensionen utesluts, den ligger
fortfarande till grund för de individuella subjektens handlingar (vilket är en
viktig grund för serien).
På liknande sätt kan vi även försöka definiera barn i skilda stadier i livscykeln som olika seriekollektiv beroende på hur fysiska och sociala egenskaper
varierar. En sådan serie kan generellt utgå från beroende av vuxna, lärandeprocesser, praktisk och kulturell kunskap, tillgång till språkliga subtiliteter
mm. En intressant dimension kan även vara att se till individuella kroppars
fenotypiska aspekter för att finna möjliga grunder till olika sociala kategorier
(Fahlander 2006). Barn kan vara svåra att skilja ut som kategori enbart genom
dess handlingar, men kroppsligt skiljer de sig dock från vuxna på många sätt.
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Barn som serie skulle t ex kunna utgå från typiska stadier i mental och kroppslig utveckling i förhållande till en generell vuxen normalitet. Kroppens egna
materialitet är ju högst relevant i förhållande till social demografi på många
plan (subjektivering, identitet eller serieparametrar). Att spalta upp diverse
egenskaper hos barn kan te sig väldigt olika, men en grov modell kan vara
att utgå från huvudsakligen biologisk (kroppslig), mental och social utveckling.

Biologi, psykologi och kroppslighet
Som tidigare redan nämnts är de kroppsliga aspekterna intimt sammankopplade med den sociala åldern: bland annat kan trösklar i utvecklingen vara när
barnet slutar ammas, när det kan gå, vid första tandsprickningen, när det klarar
sig utan passning, när det uppnått könsmognad eller förmågan att klara vissa
uppgifter på egen hand. Vi kan nog utgå från att kronologisk ålder sällan har
avgörande betydelse i småskaliga samhällen utan att vissa gränser istället baseras
på en kombination av psykologiska, kroppsliga och sociala färdigheter. Vissa
perioder i barns utveckling kan sägas vara ’bio-automatiska’, det vill säga att
de inträffar för de allra flesta inom ett givet tidsspann (t ex de får tänder eller
blir könsmogna), medan andra är mer eller mindre initierade av den sociala
diskursen (t ex giftermål). När det gäller barn är det kanske det kroppsliga som
är direkt anslående, man skulle kunna diskutera detta som korporeal ålder vilket
omfattar kroppsbyggnad, längd, rörelseförmåga, grad av finmotoriska förmågor,
kroppslig styrka, fallenheter och förmåga för vissa aktiviteter (springa, hoppa,
uthållighet, nå saker, komma igenom trånga passager etc), sexuell mognad och
kanske även ’utseende’ (kulturspecifika estetiskt positiva eller negativa drag)
samt till viss del vilken ålder/mognad en individ ger intryck av att vara. Bland
alla tänkbara klassificerbara egenskaper ryms även sådant som inte är synligt
på kroppens utsida som exempelvis olika handikapp, färgblindhet, astma etc.
Vissa av dessa aspekter behöver inte nödvändigtvis ses som ’brister’ men kan
lika gärna framhävas som något positivt. Sammantaget bör det vara fullt
möjligt att identifiera ett antal parametrar i barns kroppsliga utveckling som
kan ligga till grund för en mer differentierad indelning i olika seriekollektiv.
Det är naturligtvis svårt att i praktiken skilja ut en mental eller psykologisk
utveckling från den kroppsliga, dessa samverkar ju i hög grad, men på ett
metodologiskt plan är det rimligt att diskutera mental ålder. I generell mening
handlar det om individuella egenskaper som IQ och EQ, men kanske i högre
grad förmågan att förstå och samverka i det sociala livet, språklig färdighet
samt fallenhet för problemlösning. En av de tidigaste trösklarna med betydelse
för den psykologiska utvecklingen är spegelstadiet som brukar infinna sig vid
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ca 6-8 månaders ålder där barnet börjar bli medveten om sin egen kroppslighet och att den utgör en egen enhet skild från modern (Lacan 1977). Freuds
(1962) fem faser (den orala, anala, falliska/oidipala, latenta samt genitala) kan
kanske också vara användbara för att diskutera ett barns psykiska utveckling,
men dessa eventuella sociala konsekvenser är emellertid svårfångade. Dessutom
kan man diskutera huruvida de verkligen är representativa för alla olika typer
av samhällsformer utöver den västerländska borgerliga miljön som Freud
utgick ifrån. En i högsta grad påtaglig tröskel i alla barns mentala utveckling
är emellertid det som kallas ‘theory of mind’. Med detta begrepp syftar man
på förmågan att skilja på verkliga omständigheter och hur andra människor
kan reagera på illusioner, det vill säga, att förstå att andra kan ha en annorlunda uppfattning om sakernas tillstånd än den egna. Vanligtvis brukar den
förmågan framträda hos barn runt fyra år, men antydan till ett sådant tänk
finns ibland så tidigt som två års ålder (Cox 1991: 177ff, Laughter et al 2002).
Ett belysande exempel är det sk Sally-Ann testet som går ut på att ett barn
förevisas två dockor, Sally och Ann. Medan alla tre är närvarande göms en
påse godis under en kudde. Därefter får Sally lämna rummet och Ann flyttar
godispåsen till sin egen ficka. Barnet får nu frågan var Sally tror att godiset
finns när hon kommer tillbaka till rummet. Barn under 4 år svarar oftast ‘i
Anns ficka’ medan äldre barn generellt svarar ‘under kudden’ – ofta med ett
konspiratoriskt leende och tillägget ‘men där är dom ju inte’ (Cox 1991:167ff ).
Generellt sett brukar barn under tre år ha problem att dölja sina känslor
och hålla masken, exempelvis vid besvikelse över en oönskad present, något
de flesta lär sig att i någon grad bemästra runt sex års ålder. Detta är kopplat
till förmågan att avläsa andras känslor vilket normalt sett går att iaktta vid
två års ålder. Att förstå att andra kan känna en sak men uppvisar en annan
känsla brukar dock barn bemästra först vid 6-7 års ålder (Cox 1991:187,
191). Den språkliga utvecklingen är kanske den viktigaste färdigheten i ett
socialt perspektiv vilken tar riktig fart vid ca 18-36 månader och kulminerar
vid sex-sju års ålder då barnet normalt sett ofta har förvärvat grunderna i
språklig förståelse och grammatisk kunskap (Brown 1973). Det är möjligt
att den talade diskursen övervärderats till nackdel för den rent imitativa och
praktiska lärandet, men det är ändå uppenbart att den språkliga förmågan är
central för både den inre psykologiska utvecklingen såväl som för att relatera
till andra och världen i allmänhet (Russ 2004).
Det psykologiska och kroppsliga är intimt sammankopplade till vad man
kan kalla social ålder. Med detta åsyftas mognadsgrad och förmåga att delta i
det sociala samspelet och interagera med vuxenvärlden. Språk och självmedvetenhet och ’theory of mind’ är givna aspekter även om många barn med
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handikapp på något av dessa områden kan kompensera på olika sätt. Många
områden i det sociala livet kräver dock att man tillgodogjort sig och utvecklat
praktiska och taktila kunskaper, en viss grad av ‘självgående’ och tillförlitlighet.
Kulturell kunskap kring seder och bruk, trosföreställningar, samt rättigheter
och skyldigheter, är ofta viktigt för att finna sig till rätta i sin primära sociala
kontext. När ett barn räknas som vuxen varierar från samhälle till samhälle och
likadant förhåller det sig med förväntningarna som ställs på dem angående
arbete och övriga förmågor. Om inte annat är ju ofta utvecklingen i de tidiga
åren intimt kopplat till den sociala miljön och de möjligheter och förväntningar denna medför. Det är därför en smula vanskligt att på ett generellt
plan sammanställa ett antal egenskaper hos barn och försöka fastställa någon
allmängiltig social betydelse för dessa. Vi kan knappast förvänta oss några
naturliga eller logiska trösklar i livscykeln som skiljer en grupp barn från
andra, men i tabellen nedan är ett försök till sammanställning över attribut
som kan användas i en seriell indelning av individer i början av livscykeln.
Biologiskt:
Mentalt:		
Socialt:
Storlek		
Spegelstadiet		
Sociala trösklar
Rörelseförmåga
Verbalitet		
Praktisk, taktil kunskap
Finmotorik		
‘Theory of mind’		
Kulturell kunskap
Styrka		
Kunskaper		
Fortplantningsförmåga
Könsmogenhet
IQ/EQ			
Grad av ‘självgående’
Fallenheter		
Dispositioner		
Tillförlitlighet
Utseende					Utseende

Tabell 7. Exempel på attribut som kan användas för seriell kategorisering av olika barn.

Dessa kroppsliga, mentala och social aspekter av barns generella utveckling
skulle kunna användas som grund för att skapa ett antal undergrupper (serier)
av barn. De listade egenskaperna är dock inte givna eller infaller under en
given ålder för alla individer. Finessen med seriekollektiv är dock att gränserna
inte behöver vara fasta utan beror på de individuella relationerna mellan olika
egenskaper. Kanske det kan vara behjälpligt att likna förhållandet mellan de
olika parametrarna som fibrer i en tråd. En tråd är ju uppbyggd av fibrer av
olika längd som går omlott med varandra och även om ingen av den löper
genom hela tråden bildas ändå ett sammanhang som vid vissa punkter tjocknar
eller avsmalnar beroende på de olika fibrernas längd. Det är sådana ”förtjockningar” där många element sammanstrålar eller punkter där flera fibrer slutar
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och börjar vi kan diskutera som seriefenomen. Ett sätt att grafisk representera
några av de olika parametrarna till ålder är att se dem som individuella ’fibrer’
med olika utsträckning i tid (se tabell 8). På det viset är det även uppenbart hur
svårt det är att fastställa allmängiltiga kronologiska trösklar och brytpunkter.

		
- - - ---------------------------------------------------------Agency
--- - - -						Spegelstadiet
-------- - - - - - - - - - - - - - 			
Begränsad empati
		
- - - - - - --------------------------------------------------Samverkan med andra
			
- - ----------------------------------------------Theory of mind
		
- - - - - - - - - - - - - - - -		
Avvänjning
- - - --------------------------------------------Utvecklad finmotorik
- - - -----------------------------------------------------------------------Tänder
				
- - - - -------------------------Tillräknelig, arbetsför
--------------------- - - - - - - - - - - - - - -		
Omvårdnadsbehov
- - - - - - - - - - - - - - - - - ---------------------------------Verbal kommunikation
				
- - - ------------------------------Social kompetens
- - - - - - - - - - -----------------------------------------------Mobilitet
---------------------------------------------------------------- - - - - - Litenhet
0

2

4

6

8

10

12 Ålder (år)

Tabell 8. Några parametrar och dess ungefärliga utsträckning över åldersspannet 0-12
år. Var för sig kan de ses som ’fibrer’ vilka tillsammans utgör den ’tråd’ som utgör vad vi
vanligtvis syftar till med kategorin ’barn’.

På nästa sida har jag gjort ett försök att sätta samman fyra olika undergrupper
baserade på kluster av egenskaper som i socialt hänseende kan tänkas vara
betydelsefullt (tabell 9). Det är naturligtvis ett tentativt förslag; vi kan inte
annat än att förutsätta att enskilda parametrar kan påverkas åt ena eller andra
hållet beroende på barns varierande sociala och materiella miljö. Flera av de
ingående parametrarna överskrider en eller flera av de fyra grupperingarna
och istället för att se serierna som checklistor bör de snarare i varje enskilt fall
användas polytetiskt där flera, men inte alla, parametrar måste vara uppfyllda
för att ändå ingå i en viss serie. I tabellen har jag endast placerat de fyra olika
serierna i relation till varandra. Det är naturligtvis frestande att koppla dessa
serier till ungefärliga kronologiska åldersspann - inte minst eftersom osteologiska undersökningar av begravda individer ofta redovisas i ålder. Dock skulle
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ju poängen med att utgå från kroppslighet och dess sociala implikationer lätt
tappas bort och vi är tillbaka i ytterligare en kronologisk uppdelning av barn.
Genom att istället diskutera egenskaperna mer förbehållslöst har vi kanske
lättare att närma oss samhällsstrukturer och tänkande som är olikt vårt eget
och som kanske inte är baserat på kronologisk tid.
Serie I. 				
Serie III.
Låg kommunikationsgrad			
Ökad grad av kommunikativ (språk)
Behov av omhändertagande
Utvecklad finmotorik
Liten mobilitet				Ökad mobilitet
Liten grad av ’agency’			
Theory of mind
Lågt självmedvetande			
Större kroppsstyrka
					
Utvecklad social kompetens och kunskaper
Serie II. 				
Kommunikativ (talar och förstår)		
Högre grad av samverkan (lek) med andra
Fortfarande begränsad mobilitet		
Begränsad social kompetens och empati		
Utvecklat självmedvetande
Behov av hjälp och vägledning (avvänjd)		
Kan utföra enkla uppgifter			

Serie IV.
Fullt kommunikativ
Grundläggande social kompetens och
kunskap om världen
Full mobilitet
Utvecklad finmotorik (efter förmåga
och kunskap)
Generellt tillräknelig och ‘arbetsför’

Tabell 9. Exempel på fyra serier baserade på generell mental, kroppslig och social
utveckling.

Ett exempel på en kulturell (emisk) indelning av barn som bygger på en
liknande flytande kombination av egenskaper är de tidigare nämnda begreppen ’lap-baby’, ’knee baby’ och ’yard child’ som i Mead stötte på i Samoa. En
lap-baby skulle i ålder ungefärligen sammanfalla med serie I, en ’knee baby’
motsvarar ungefär serie II och en yard-child är jämförbar med serie III. Det
kan dock knappast nog poängteras vikten av att skilja meningsfulla kategorier
för en speciell tid och plats från dessa analytiska framtagna grupper. Dessa
serier är till stor del kontextlösa och bygger framförallt på barnens korporeala
utveckling och några parametrar behöver sannolikt förskjutas efter varje given
plats sociala och materiella förutsättningar. En ytterligare parameter utöver
de kroppsliga och psykologiska egenskaperna hos barn kan exempelvis även
vara vad de sysselsätter sig med och hur de rör sig i rummet samt mer ’fasta’
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attribut som kön/genus status, släktskap mm. Det finns ofta en regelbundenhet
i individers rörelsemönster som de delar med andra med liknande kroppslighet
och social position. På det viset kan vi även diskutera överskridande seriella
situationer och knutpunkter i rummet (Fahlander 2003:36f ).
Sammanfattningsvis menar jag att den vida kategorin barn tjänar på att
spaltas upp i mer detaljerade underkategorier (serier) som bygger på kroppsliga och sociala parametrar kopplat till biologisk utveckling. Jag har i detta
exempel främst fokuserat på de yngre barnen, det vi i vardagligt tal brukar
kalla barndomsåren, men naturligtvis omfattar samma korporeala serieindelning även äldre individer under hela livsbanan. Det finns ingen given övre
gräns när barn övergår till vuxna. Snarare kan man kanske tala om en relativt
lång fas där de snabba förändringarna vi ser hos de små med tiden planar ut.
Fysiskt räknar man normal med att kroppen växt färdigt i de sena tonåren,
men den slutar ju inte att förändras efter det. Exakt vilken nivå man bör lägga
sig på är knappast meningsfullt att postulera, det beror på både materialet och
frågeställningarna. Mest konsekvent arkeologiskt sett är kanske att försöka
finna de trösklar och kategorier som materialet antyder och paradoxalt nog
helst bortse från kronologisk ålder i analysens inledande skede. Som vanligt
i arkeologi kommer det tillgängliga materialets informationsbäring avgöra
vilken nivå som är möjlig att lägga sig på, men det tycks oundvikligt att inte
sträva mot ett detaljerad och differentierat perspektiv än att stanna vid enkla
generella postulat.
Avslutningsvis får vi inte glömma undantagen, de som inte passar in i ’det
normala’ och som av olika skäl kan tänkas bli tillskrivna speciella eller överskridande egenskaper. Det är lätt att bara se till normalkurvor och genomsnittsvärden i barns utveckling och glömma att det handlar om individer
med viss variation. Det är rimligt att tänka sig att man även i förhistorien har
skiljt ut fysiskt ’annorlunda’ barn, exempelvis individer med ’missbildningar’
eller andra ’anmärkningsvärda’ fenotypiska egenskaper (t ex sen utveckling
av tänder). Tvillingar är exempelvis en kategori som ofta tillskrivs speciella
egenskaper och likaså albinos eller barn som föds med tvetydigt fenotypiskt
kön (Wileman 2005:18, Cimpric 2010:28ff, Myrdal 1994:18f ). I många
sammanhang (inklusive vår egen kultur) är det utseendemässigt atypiska ofta
ett trauma och problem för både barn och förälder, men flera exempel från
historia och antropologi har visat att det inte behöver vara på det viset (Kisanji
1995, Metzler 2006). I vissa områden av afrika dödas tvillingar vid födseln på
grund av att de antas vara häxor medan de i andra områden är heliga och har
närmast gudalik status (Cimpric 2010:29). Naturligtvis behöver det ju inte
alltid ligga något kroppsligt bakom ett särskiljande av speciella individer. Brain
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(1970:163) har exempelvis diskuterat fenomenet barnhäxor i Kamerun vilka
är helt vanliga barn som av diffusa skäl anses besitta extraordinära krafter. De
tros kunna byta form till exempelvis en apa och förorsaka både sjukdom och
död. Philip de Boeck (2005) har diskuterat ett liknande fenomen i Kongo
där vissa småflickor anses kunna förvandla sig till undersköna kvinnor som
förför deras egen fader och släktingar i syfte att stjäla deras penis, göra dem
impotenta eller liknande (2005:194). de Boeck menar att föreställningen kan
vara grundat i under inverkan av kristna evangelister, sociala missförhållanden och ökad dödlighet i exempelvis AIDS. Det är dock säkert så att man
under vissa tider och platser behandlat vissa individer annorlunda, kroppsligt
’avvikande’ eller ej. Det borde vara fullt möjligt att utifrån en kombination av
vissa serieparametrar att även identifiera dessa enskilda eller mindre grupper
av barn som sticker ut från de andra.

ºº
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Fig. 5. Åtta tusen år gamla fotspår efter en 4-5 åring i sällskap med en 10-11 åring.
Bell 2007: plate 40, cd12. Foto: E. Sacre, The Goldcliff project).
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As we study children and childhoods,
we need to confront the messiness
and untidiness of social reality,
not reduce it.
Heather Montgomery (2008:49)

Spåren av de små
Efter att resonerat kring våra föreställningar om barn och diskuterat hur de
små kan kategoriseras i serier efter förmågor och kroppslighet är det hög tid
att återkomma till frågan hur vi kan applicera ett sådant perspektiv på konkreta arkeologiska material. Det är knappast möjligt att i en kort text täcka
alla de skilda ingångarna som finns för att belysa barn och samhälle i det
arkeologiska materialet. Olika material har olika förutsättningar, möjligheter
och problem och vissa är mer beforskade än andra. Det finns dock en poäng
med att diskutera några fält där barns avtryck direkt eller indirekt går att lyfta
fram, och vars sociala konsekvenser går att föra vidare i en fördjupad analys.
Vi vet ju redan att barnen fanns där, det behöver vi knappast föra i bevis.
Det intressanta är snarare att ta reda på mer om deras roller i sina respektive
samhällen. Hur såg deras liv ut, vad sysselsatte de sig med och hur förhöll sig
deras världar till de vuxnas? Jag tänker här kort belysa några fält som exempel
på hur man kan arbeta arkeologiskt med åldersrelaterade frågor. Till att börja
med tar jag upp generella materiella aspekter av barns världar, det vill säga
de artefakter och andra spår som kan kopplas till barn. Därefter diskuterar
jag några problem och möjligheter med gravarkeologiska analyser och det
osteologiska materialet. Ett komplext och i mindre grad utforskat område är
även barnens spår i boplatsmaterial och rumsliga relationer. Avslutningsvis
kommer jag även att kort resonera kring text och bild som källa till barns liv
och leverne.

Materialiteter: miniatyrer, leksaker och annat
Ett numera klassiskt exempel på indirekta spår av barn i arkeologiska material
är Hammond och Hammonds (1981) artikel, Child’s play. a distorting factor in
archaeological distribution, om barns lek som kulturell formationsprocess (jfr
Knutsson 1986). Tankegången är intressant, även om den framställer barn
som främst störande faktor är det ett exempel på möjliga indirekta effekter
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av barns närvaro. Att barn i högre grad än andra människor och djur skulle
ligga bakom en del av entropin i det arkeologiska materialet är dock knappast speciellt troligt och är, om inte annat, en högst generaliserande tanke
som är svår att leda vidare (jfr Baxter 2006b:78). När det gäller materiell
kultur i allmänhet brukar barns materialiteter ofta skiljas ut från vuxnas på
grund av artefakternas mindre storlek och/eller att de är av sämre kvalité
(Baxter 2005:53). Ett exempel som har lyfts fram av flera forskare rör spåren
av lärlingskap, exempelvis i flintslagning där spridningen av restprodukter
av olika kvalitet kan användas för att diskutera hur tekniken lärts ut av en
erfaren vuxen till en yngre lärling (Finlay 1997, Högberg 2008, Grimm
2000). Andra exempel rör keramiktillverkning. Det finns bland annat flera
exempel på gropkeramiska kärl där baksidan av groparna fortfarande bär spår
av fingeravtryck från framförallt unga individer ( Jägerbrand et al 2006:17,
jfr Wileman 2005:60). Här är det svårt att värja sig från bilden som genast
dyker upp där barn ingått i processen med en enkel uppgift att skapa dekoren
på keramiken. Vad detta sedan innebär för stilistiska och estetiska analyser av
keramikdekor är en annan fråga.

Fig 6. TV: Exempel på fingeravtryck av en ung individ på Gotländsk gropkeramik
(Jägerbrand et al 2006) samt TH: Skafthålsyxa och miniatyrer från Whitchurch, England (Whaddington 2007:204).

De kanske vanligaste typerna av artefakter som brukar associeras till barn är
vanligtvis olika miniatyrföremål och/eller ’leksaker’ (fig 6). Miniatyrer återfinns
i ett flertal kontexter från de flesta tidsperioder och platser. Anglosaxiska
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barngravar innehåller exempelvis ofta miniatyrvarianter av vapen och andra
redskap (Stoodley 2000, Crawford 2000:174), och i bronsåldersgravfälten i
Branc är barnen gravlagda tillsammans med ’miniatyrserviser’ av vardagliga
föremål (Shennan 1975:282). Meskell (1999:172) har föreslagit att barns
gravgåvor kan ses som ett mikrokosmos av de vuxnas värld. Detta kan både
tolkas som att de tränas för vuxenlivet eller att det handlar om att symbolisera
det liv som de var predestinerade att leva. Det låter ju förvillande likt vårt
eget samhälle där i stort sett det mesta från vuxenvärlden transformeras till
miniversioner för barnen att leka och öva med (jfr Nelson & Nilsson 2002:32).
Att mindre arbetsredskap anpassats åt arbetande barn eller att större delen
av redskapen vi gräver fram både är köns- och åldersneutrala diskuteras sällan.
Det är dock tveksamt att utgå från att saker är gjorda av barn eller till för
barn endast på grund av att de skulle vara av lägre kvalité och eller mindre
storlek. I några fall verkar det troligtvis vara på det viset (Smith 2006:68, jfr
Sofaer Derevenski 2000b:6), men det är också uppenbart att miniatyrer även
ingått i de vuxnas materiella kultur (Back-Danielsson 2007:171ff ). Park
nämner exempelvis ett par etnografiska exempel där ‘shamaner’ använder sig
av miniatyrföremål i rituella sammanhang och hur man låter tillverka enkla
miniatyrer av en vuxen individs tillhörigheter för att lägga i graven som representanter för de föremål man valt att behålla i cirkulation (Park 2006:57).
Det går dock lika bra att vända på problematiken. Brookshaw argumenterar
exempelvis att många objekt som klassats som rituella av antikvarierna på
museerna snarare kan ha att göra med barns materiella kultur. Ett exempel
rör två vikingatida miniatyrmalstenar som först ansågs vara rituella eftersom
de inte kunnat användas till praktiskt arbete, men vilka senare omtolkats att
istället vara miniatyrredskap för barn (2009:369). På sätt och vis är kanske
problemställningen felformulerad eftersom det ofta är svårt att tillfredställande separera rituella praktiker från det vardagliga. Richard Bradley (2005)
har exempelvis visat på hur det rituella och det vardagliga inte alls kan ses
som motsatta företeelser. Han pekar på ett flertal förhistoriska kontexter där
de delar rumslighet även om de i vardaglig praktik sannolikt uppfattades
som olika typer av handlingar. Kontexten är med andra ord central för att
argumentera för den ena eller andra tolkningen, men det finns även fall som
kombinerar de bägge synsätten. Det är exempelvis inte ovanligt att barn under
rituella former offrar en leksak under övergången till en ny roll i samhället.
Fenomenet är känt i såväl afrikansk antropologi som i det klassiska Grekland
(Scott 2010:83). Ett samtida exempel är de så kallade nappträden som finns
på ett antal platser i framförallt norra Europa där barn anmodas att hänga
upp sin avlagda napp i en slags modern rit de passage.
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Den andra huvudkategorin av materialiteter som brukar kopplas till barn är
givetvis leksaker. De är utan tvekan den mest uppmärksammade typen av
artefakt av både arkeologer och i media. Det är kanske inte så konstigt eftersom vi ofta lägger ett emotionellt värde i relationen mellan barnet och dess
favoritleksak, vilket skapar en direkt länk mellan förhistorien och oss själva.
Ett aktuellt exempel är en bearbetad kalkklump som nyligen framkom vid
utgrävningen av ett treårigt barns grav i närheten av Stonehenge. Kalkklumpen
som egentligen återfanns ovanför graven har tolkats som en leksaksigelkott
(eller gris) tillhörande den döda (Owens 2008). Hade den grävts fram några
meter längre bort hade nog tolkningen stannat vid rituell zoomorf figurin.
Ett annat exempel som slåss om titeln ’världens äldsta leksak’ är ett 4 000 år
gammalt ’dockhuvud’ av sten med inristade mänskliga drag och lockigt hår
från ön Pantelleria i Medelhavet. Att arkeologerna tolkade fyndet som en
flickas(sic!) leksak snarare än ett rituellt föremål kommer av att den upptäcktes
i ruinerna av ett bostadshus och låg bland miniatyrkärl och grytor vilka också
tolkats som leksaker (Aire 2004).3 I dessa bägge fall, liksom flertalet andra
liknande fynd av ’leksaker’, framhävs ofta den sentimentala dimensionen och
man diskuterar mer sällan vad dessa typer av fynd egentligen representerar
och vad de kan säga om samhället i stort.
Oavsett problematiken att särskilja leksaker från andra artefakter är de för
den skull inte kuriosaföremål av endast emotionellt intresse. Även leksaker
är liksom andra ting del av det sociala och kan därför innehålla intressant
social information. Sharon Scott (2010: xvii) som studerat moderna leksakers
historia menar exempelvis att “Toys are the building blocks of society. The
study of a nation’s toys reveals the hopes, goals, values, and priorities of its
people.” Hon menar att det råder ett komplext samband mellan kultur och
samhälle där leksaker är en viktig kugge som i vissa perioder kan påverka,
reflektera eller samverka med samhället i stort. Något direkt samband lär vi
dock bara kunna spåra i undantagsfall. När Bröderna Wright genomförde
sin första flygning blev leksaksplan populära i stora delar av världen och
T-fordens popularitet återspeglades även av en boom i försäljningen av leksaksbilar (se även Brembeck 2001:51). I andra fall är det dock svårare att se
några direkta kopplingar mellan den sociala verkligheten och barns leksaker
- muterade sköldpaddor har exempelvis aldrig existerat. En av tvåtusentalets
kanske mest vittomfattande händelser den 11e september har heller inte
lämnat något större avtryck i leksakstillverkningen. Indirekt kanske det skulle
gå att i efterhand fastställa en ökad produktion av krigsrelaterade leksaker
med ökentema, men en sådan traumatiserande händelse tenderar att ta sig
betydligt snårigare uttryck. Ett exempel är hur western-relaterade leksaker
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ökade i popularitet under 1960-talet i USA. Populariteten av revolvrar och
cowboyhattar hos barn är ju i sig en anakronistisk företeelse som kanske mest
avspeglar westernfilmens renässans under perioden. Men samtidigt är sannolikt heller inte dessa filmers popularitet under denna tid helt slumpartad.
Återblickarna till nationens födelse och en hårdför moralisk kamp mellan
gott och ont skulle kunna kopplas samman med de pågående krigen i Korea
och Vietnam. Att leka vilda västern kan ses som ett ’tillåtet’ sätt att leka våld
i det kalla krigets skugga.
Även om moderna kulturstudier över leksakers eventuella symbolik och
relation till olika samtidsfenomen är intressanta bör man trots allt vara försiktigt med att överföra ett liknande resonemang till förhistoriska förhållanden.
Vår tids leksaksindustri är ett barn av industrialismen och en kapitalistisk
ideologi som knappast är relevant i förhistorisk tid (jfr Nelson & Nilsson
2002:150). Något de antropologiska studierna antyder är ju dessutom att barns
verksamheter består av så mycket annat utöver lek. Vi kan säkerligen vinna
på att försöka utöka våra perspektiv och även söka efter andra spår av barns
verksamheter. Kanske barns materiella avtryck oftare består i andra saker än
leksaker och miniatyrredskap? Det borde ju finnas en mångfald av diverse
materiella spår av uppfostran, socialisering, tillsyn och säkerhetsrutiner: Ett
exempel är bärvaggor, lindbräden (eng. swaddleboard) eller bärkorgar för små
barn som ofta används av icke bofasta grupper (Chisholm 1978, Ma & Ma
2002). Säkerligen finns det andra materialiteter med primärt syfte att styra
barns rörelse i rummet eller som på andra sätt är anpassade till deras närvaro
i hyddan eller långhuset. Hur har man löst ’problemet’ att hindra små barn
från att drunkna, bli attackerade av vilda och domesticerade djur eller från att
bränna sig på härden? Det förefaller som att forskningen kring barns materiella världar har stor potential utöver att utrycka något om deras livsvärldar
men även om deras samhällen i större drag. Några frågeställningar som kan
visa sig fruktsamma är exempelvis att i högre grad diskutera vilka typer av
artefakter handlar det om. Rör det sig om små imitationer inspirerade av
vuxen materiell kultur? Handlar det om avbildningar av djur eller människor?
Föreställer representationerna barn eller vuxna? Är de i huvudsak pedagogiska
eller syftar de till att hålla barnet sysselsatt? Kan vissa materialiteter ge indikation på en viss ålderskategori eller uttrycka kön-genus associationer? I sådant
fall, finns några typer eller kategorier av materialiteter som är överskridande
medan andra är endast förbehållet en viss grupp? Dessa och många andra
variabler kan, om materialet tillåter, utveckla diskussionen kring barn och
deras materiella världar.
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Boplatsmaterial & rumslighet
Ett intressant men relativt lite beforskat fält är barns rumsliga ’verksamhetsradie’
och vilka ytor de normalt uppehåller sig i. Hur rör sig olika barn i boplatsens
närområde och på vilka sätt skiljer det sig från de vuxnas rumslighet? Vi tenderar
att i vårt dagliga liv att röra oss ganska regelbundet efter vissa invanda rutiner
beroende på de olika roller och intressen vi har som individer (Hägerstrand
1985). Sällan rör det sig om helt individuella val utan vi tenderar att bilda
serier med andra individer som i Sartres exempel med pendeltrafikanterna.
Att sammanställa tid-rum diagram och tillträdes/access-diagram kan därför
vara informativa och bidra med ytterligare information om hur vissa kategorier av människor rör sig i rummet (fig 7). Utöver vanliga översiktsplaner
involverar accessanalyser en schematisk representation av hur exempelvis
rörelse kan styras och hur synlighet begränsas, samt identifiering av privata
och offentliga sfärer (se t ex: Söderberg 2005:205ff ). Tidrum-diagrammen i
sin tur kan illustrera vilka rum olika individer och grupper normalt rör sig i
och de punkter i rumtiden där de sammanstrålar med andra.

Fig 7. Exempel på ett tid-rum diagram (t.v.) över en kvinnas rörelse i rummet under en
vanlig dag (Rose 1993:21), samt (t.h) ett exempel på en tillträdesanalys av ett biskopspalats från 1400t (från Richardson 2003:379).
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Trots att tillträdes- och tidrumdiagram i de flesta fall tenderar att bli väl
schematiska bidrar de kanske mest med ett sätt att tänka om rörelse i rummet
som normalt sett sällan uppmärksammas i arkeologi. Det handlar med andra
ord mer om perspektiv än om metod. Det är exempelvis lätt att föreställa sig
att vuxnas rutter och rörelsemönster beror mer på praktiska hänsyn kopplat
till den dagliga verksamheten, medan barns rumslighet kanske till och med
undviker de vuxnas rutter och arbetsytor (jfr Baxter 2006b:80). Barn har ju i
många fall speciella och eller hemliga platser laddade med mening vid sidan
om de vuxnas värld (Baxter 2005:71, 2006b:81, Wilkie 2000:110, Keith
2006:35). Arkeologin har identifierat sådana platser från historisk tid (Park
2006:56) och det vore onekligen intressant om det även låtar sig göras i
förhistoriska kontexter. Kanske finns det speciella ytor, rum, inhägnade eller
en del av ett hus eller hydda som var i första hand var avsedd för vissa barn?
Rumslighet är ett område som sannolikt skulle tjäna på att utvecklas mer i
både praktik och teori.
Traditionellt sett brukar barn generellt sammankopplas med den kvinnliga sfären och hemmet (Lillehammer 2000:17), men det finns naturligtvis
en variation här beroende på grad av självständighet, fysiska förmågor och
mobilitet etc. Någon specifik mall går ju knappast att skissera eftersom rörelsemönster generellt sett beror av ett flertal faktorer från det rent kulturella
till den naturliga och sociala miljön. Baxter (2005:70) har dock utifrån ett
par antropologiska studier sammanställt en generell mall som består av fyra
zoner i vilka barn normalt rör sig hos bofasta grupper (jfr Werner 2002:367, jfr
Keith 2006:35). De allra minsta barnen lämnar sällan den primära bostaden,
vilket utgör den innersta zonen. Äldre barn rör sig även i nästa zon, hemmets
omedelbara omgivning. Utanför denna zon finns ett område som vissa barn
vistas i regelbundet utan att behöva be föräldrarna om tillåtelse och utanför
dessa tre zoner finns även ytterligare rum som endast bevistas sporadiskt och
inte alltid med föräldrarnas tillåtelse eller vetskap. Hur stora dessa områden
är fysiskt varierar naturligtvis efter både topografi och biotop samt barnens
allmänna rörlighet och sociala egenskaper. Kanske borde även en ytterligare
zon läggas till de andra när barn följer med vuxna på exempelvis arbete.
Vid sidan om dessa generella iakttagelser om barns rörelsemönster är det
magert med ansatser att finna rumsliga spår av barn i förhistoriska kontexter. Under vissa exceptionella förutsättningar består dock spåren av de små
av just fotspår. Enstaka avtryck finns från flera olika perioder i förhistorien,
men ett nyligen utgrävt mesolitiskt våtlandsområde i södra Wales är speciellt
intressant eftersom man kan spåra upp till 21 unika individer i deras dagliga
verksamhet. Intressant kommer de flesta av unga människor (åtta av dem är
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under 10 år och ytterligare sju under 14 år). Bland annat återfinns spåren av
en 3-4 åring som i sällskap med en äldre 10-11 åring som rört sig uti bland
våtmarkernas fångstplatser långt ifrån boplatsen (fig 5). Det går knappast
att avgöra vad barnen gjorde på platsen, rörelsemönster, hastighet etc går
att tolka både som lek eller som att de var aktiva deltagare i samlandet och
jakten (Scales 2007:154).
Ett annat intressant exempel rör en undersökning av en mindre gård från
mitten av 1800-talet, Felton Home, i Wayne County, Michigan som kan belysa
möjligheter och problem med rumsliga analyser (Baxter 2005:78f, 2006b:83ff ).
Undersökningen av gården omfattade 165 provgropar i ett rutsystem kring
huvudbyggnaderna och närområdet i ett försök att täcka de tre inre zonerna
i Baxters rumsindelade modell. Utgrävningarna resulterade i 2666 artefakter
av vilka 37 ansågs kunna relatera till barns verksamhet barn (mestadels fragment av leksaker och kläder). Baxter menar att den rumsliga spridningen av
barnrelaterade artefakter knappast kan anses vara slumpartat utan snarare
uppvisar samma grad av regelbundenhet som ’vuxna’ artefakter (2006:85, jfr
Buchli & Lucas 2000). Det finns dock vissa spridningsmönster som ger oss
information om barnens normala rumslighet. Exempelvis framkom ca 60 % av
de barnrelaterade föremålen från ett 20x20m område norr om av gårdsplanen
i närheten av en djurhägnad. Två ytterligare koncentrationer påträffades även
norr om huvudbyggnaden samt i det nordvästra hörnet av undersökningsområdet. Överlag kom det mesta av materialet som kunde relateras till barn
från de innersta två zonerna enligt Baxters modell (2006b:80).
Även om undersökningen är begränsad uppmärksammar den ändå intressanta frågor. Exempelvis kan man diskutera relationer mellan olika typer av
material och deras förekomst i rummet. Man kunde i detta fall inte identifiera några genusrelaterade skillnader mellan materialets spridning i rummet.
Däremot fanns vissa områden som endast innehöll ’vuxet’ material och andra
med blandat material. Vad kan sådana rumsliga strukturer säga oss om barns
arbete och tillgång till rummet? Vad betyder exempelvis frånvaron av barnartefakter? Det är uppenbart att undersökningarna vid Felton Home lider av
ett flertal källkritiska problem. Närvaro eller frånvaro av trasiga artefakter i
koncentrationer behöver nödvändigtvis inte betyda att barn vistats på platsen,
det beror naturligtvis på vilken typ av artefakter det gäller. Handlar det om
skräp har vi kanske mer att göra med organisationen av avfall och hur man
håller rent på olika platser. Sedan får vi heller inte glömma att även vuxna
gillar att leka och att skillnaden mellan lek och arbete sannolikt var lika diffus
förr som nu. Men det är lika uppenbart att den här typen av riktade rumsliga
analyser har stor potential för att kunna leverera både intressanta resultat såväl
som nya hypoteser om vad som är möjligt att undersöka.
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Fig. 8 .Skiss över gården som visar antalet ’barnartefakter’ som framkommit i provgropar (svarta prickar) och sökschakt (rektanglar) samt dess rumsliga relation till byggnader och andra anläggningar (modifierad från Baxter 2005a:74, 76, jfr Baxter 2006b).

I ett större rumsligt perspektiv är det även intressant att diskutera barns
resor utanför hemmet och närområdet. Att döma av många tidiga skriftliga
källor verkar det snarare vara mer regel än undantag att barn ofta tillfälligt
eller permanent bor på andra platser än hos sina biologiska föräldrar (Miller
1990:123f, Cunningham 2006:37). När det gäller vuxnas resor har de ofta
ansetts ha stora implikationer för spridning och uppkomst av ’nya’ traditioner
och tekniker genom ackulturation och hybridisering (Fahlander 2007). Även
om barnen kanske inte har samma möjligheter att påverka dessa skeenden kan
de dock ändå inte avskrivas som oväsentliga faktorer i långdistansrelationer
mellan olika sociala kontexter. Ett exempel är de herdepojkar som Ladurie
tar upp i sin bok om Montaillou (1982:142). De rör sig över stora områden
och har regelbunden kontakt med andra herdar vilket ger dem tillgång till
en vidare uppfattning av de stora skeendena som de andra byinvånarna sällan
har möjlighet att nå.
De senaste åren har även nya metoder av gjort det möjligt att diskutera om
en individ växt upp på samma plats som den sedermera begravdes eller om den
tillbringat längre perioder på andra platser under sitt liv. Vissa stabila isotoper
varierar beroende på lokala geologiska förhållanden vilket påverkar halterna i
växtlighet och djur. Dessa i sin tur påverkar halterna som lagras i våra ben och
tänder (se referenser i ex Perry 2006:96, Sofaer 2006:126). Detta är speciellt
intressant eftersom man kan jämföra halterna i samma individs lårben med
halterna i tänderna som bildats under barndomen. Finns det skillnader i halten
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av stabila isotoper mellan dessa och ben från en och samma äldre individ kan
man diskutera om denne växt upp på en annan plats med annorlunda geologisk
berggrund. Metoden är inte helt utan problem, bland annat kan ju en individ
växt upp på annan plats men vars geologi är den samma som på platsen där
denne dog och begravdes. Likaså kan man ju även tänka sig att maten man
åt under tidigare eller senare tid var lokalt producerad utan kommer från en
närliggande plats med andra geologiska förhållanden. Trots källkritiken är
dock metoden intressant och kan kanske bidra med ett bredare perspektiv på
barns rumslighet och olika typer av familjekonstellationer.

Graven och de jordiska kvarlevorna
Graven är i särklass det mest uppenbara källan till information om de små i
förhistorien och som gör det möjligt för oss att till och med diskutera specifika
individer. Barngravar är dock lite speciella eftersom de på sätt och vis utgör
undantagen - de som inte överlevde till vuxen ålder. Socialt och emotionellt
är barns död alltid en speciell omständighet. Eftersom vuxna normalt väntar
sig att dö före barnen blir det omvända förhållandet ofta uppslitande, vilket
borde avspegla sig i gravpraktiken (Mizoguchi 2000:149). Det finns med
andra ord redan från början en inbyggd anomali i denna kategori av spår att
uppmärksamma.
Vad en grav generellt representerar och hur samtida eller synkron variation
egentligen skall tolkas är heller inget enkelt problem ens för ’normala’ gravar
(Fahlander 2009a, 2009b). Kanske problematiseras graven som fenomen och
vad den egentligen representerar tydligast när det gäller gravgods i barngravar. Traditionellt räknar man vanligtvis med att innehållet i en grav på något
sätt är relaterat till den begravdes sociala identitet och liv (Parker Pearson
1999, jfr Crown & Fish 1996). Brist på gravgods och arbete nedlagt i barns
gravar kan därför tolkas som tecken på att de har låg status eller alternativt
att föräldrarna inte fäste sig vid barnet emotionellt i låga åldrar på grund av
en hög barnadödlighet. Men även när barns gravar innehåller gravgods tolkas
de oftast annorlunda än om det gällt en vuxen individ (Sofaer Derevenski
2000b:6f ). En yxa i en vuxen mans grav tolkas ofta som indikation på den
gravlagdes status eller primära sysselsättning, men när samma typ av yxa
återfinns i en barngrav tolkas den sällan som en personlig artefakt. I några
fall är det uppenbart att redskapet knappast kan ha använts av barnet på
grund av sin storlek eller krav på avancerade handhavande. Ett exempel är en
av de mellanneolitiska gravarna på Ajvide där ett nyfött barn begravts med
fiskeutrustning som det rimligtvis inte kunnat använda i livet. Burenhult
(1997:62) menar att sådana exempel sannolikt är tecken på en social struktur
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där prestige ärvs av föräldrarna och att utrustningen främst skall ses som en
värdefull gravgåva av det döda barnets släkt. Strassburg (2000: 200) har dock
påpekat att även om ett barn inte kan hantera en harpun, kanske den lades
i graven av eskatologiska skäl, exempelvis för att de efterlevande ansåg att
barnet skulle behöva den i sitt fortsatta liv på ’andra sidan’. Hur man än vill
tolka fenomenet visar sådana gravar tydligt på att det inte nödvändigtvis är
den dödes identitet och liv som ligger till grund för gravens utformning. Här
kan barngravar indirekt vara mycket informativa kring hur begravningsritualen
på olika platser gått till och besvara frågor som vilka och hur många som var
med vid gravläggningen, om denna utfördes av rituella specialister eller vilka
faktorer som utgjort utgångspunkten för gravkonstruktion, behandling av
kroppen, placering av graven och gravinnehållets sammansättning etc.

Fig 9. Ett exempel på en enkel begravning av en ung kvinna från HBOs Tv-serie Carnevale (ep12, s1). I scenen skildras hur flickans närmaste och kollegor, utöver några av
hennes personliga ägodelar, även lägger ned vad de anser ’passande’ saker i graven.
Trots att exemplet är fiktivt är det ilustrativt för hur komplex relationen mellan den
döde och gravens materiella sammansättning kan vara.

Ett genomgående tema, om än med många undantag, som ställer barngravar i en
egen kategori är att de i döden ofta behandlats annorlunda än vuxna. Förutom
att antalet barngravar sällan är representativt för en normal demografi, skiljs
deras gravar ofta ut rumsligt från vuxnas och innehåller påfallande ofta färre
materialiteter och mindre påkostade gravkonstruktioner. Det är heller inte
ovanligt att barn kremeras när vuxna jordfästs eller vice versa (Rash 1991:31,
Alexandre-Bidon & Lett 1999:30, Morris 2000:287, Houby-Nielsen 2000,
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Svedin 2005, Lagia 2007:294, Mejsholm 2009:41, Duday 2009, Gilchrist
2010:164).4 Dessa speciella omständigheter kan kanske delvis kopplas till
barns specifika kroppsliga egenskaper. Vissa menar exempelvis att det är på
grund av att barns skelett bevaras sämre än äldre individer som är orsaken
till att de återfinns i mindre utsträckning än vuxna (Perry 2006:90). Det är
dock kanske en sanning med modifikation; obrända kan i vissa fall små barns
skelett bevaras sämre än vuxna på grund av att deras ben ännu inte är fullt
utvecklade och kristalliserade (Lewis 2007). När det kommer till kremeringar
är det dock inte lika säkert. Det kan exempelvis vara svårare att helt förbränna
ett barns kropp och de kvarvarande fragmenten är ofta större än de av en
kremerad vuxen individ (Mejsholm 2009:141).
Det förhållandevis låga antalet barngravar under vissa perioder kan alltså
handla om formationsprocesser eller alternativa sätt att begrava dem, men
lika gärna på att antalet begravningar i mindre grad korresponderar med det
faktiska invånarantalet. Ian Morris (1998:22) har exempelvis föreslagit att
barngravar därför bör uteslutas vid demografiska beräkningar eftersom de
anses ge felaktiga värden mellan olika perioder. Frågan är ju dock som tidigare
diskuterats vilken andel barngravar som kan sägas vara normalt för en viss tid
och plats? En liten andel barngravar kan ju lika gärna betyda att de i allmänhet
har det bra och inte är utsatta för farliga omständigheter. En mer intressant
fråga i sammanhanget är kanske att istället diskutera vad en förändring i antal
barngravar betyder för vår tolkning av en speciell tid och plats. Om vi med
någotsånär säkerhet kan kompensera för representativitetsproblematiken ändå
kan se skillnader i antalet begravda barn över tid i relation till den allmänna
befolkningsmängden, vad betyder en sådan förändring? Handlar det om
att barns status har minskat eller att de inte dör i samma utsträckning som
tidigare? Oavsett hur vi tolkar ett sådant fenomen borde det vara ett relativt
litet steg att i högre grad börja begrava de allra minsta även om man inte
gjort det förut. Det borde dock rimligtvis vara ett betydligt större steg att
sluta begrava vissa individer under en viss ålder. Ett sådant förfarande tyder på
ganska omfattande förändringar i såväl socialt, emotionellt som eskatologiskt
hänseende och kan säkerligen vara fruktbart att undersöka närmare i de fall
det förekommer.

Små ben - stora frågor
Vid sidan om gravens konstruktion och innehåll är det i det osteologiska
materialet vi har de mest direkta spåren av de små. Osteologiska analyser
bidrar med viktig information om de döda, men ett uppenbart problem är att
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den osteologiska analysen ’endast’ ger ett mått på individens osteologiska ålder
vilket kan skilja sig kraftigt från social och kulturell ålder. De osteologiska
kategorierna är dessutom indelade efter de tydligaste ålderskarakteristiska
egenskaperna i skelettets och tändernas utveckling och dessa tar bara i viss
mån hänsyn till de parametrar som diskuterats ovan (jfr Kamp 2006:116f ).
Dessutom varierar de osteologiska grupperna mellan forskare och traditioner
och vissa av de kronologiska attributen är mer ’säkra’ och mer lättidentifierade
än andra (se tabell 10).
En intressant studie som belyser problematiken är Nick Stoodleys (2000)
analys av ett antal anglosaxiska gravar från perioden 400-600 e. Kr. där han
söker identifiera några ålderskategorier och tröskelåldrar i individernas livscykel. Det intressanta med hans analys är att det vid sidan av ett generellt
ålderssystem även verkar ha funnits ett parallellt system grundat på biologiskt
kön. Enligt Stoodley skiljer sig vissa tröskelstadier åt mellan män och kvinnor
och kategorin ‘barn’ har flera undergrupper. Själva gravanalysen är traditionell på det viset att han helt enkelt jämförde gravinnehåll med osteologiska
ålders- och könsbedömningar. Han kan bland annat påvisa att spjut är ledartefakten för de två första stadierna hos den manliga delen av befolkningen.
De förekommer oftast efter 3-4 års ålder (1:a tröskeln), men det är först vid
10-14 år (2:a tröskeln) som övervägande delen har med sig ett spjut i graven.
Även förekomsten av knivar skiljer ut det första stadiet då de sällan återfinns
hos gravlagda under 3 år. Den 3:e tröskeln för män inträffar vid en ålder av
20-25 år vilket indikeras av de får karaktären av ’vapengravar’ innehållandes
två eller flera vapen. Hos den kvinnliga delen av befolkningen identifierar
Stoodley första tröskeln något senare vid 5 års ålder, vilket symboliseras med
en enkel brosch. Den andra tröskeln, 10-12 år, korresponderar med männens
där kvinnorna får med sig två eller flera broscher och samt en ökande mängd
pärlor. Den tredje tröskeln inträffar i de sena tonåren då de begravs med en
full uppsättning smycken, nycklar etc.
Övriga åldersgrupper i materialet är mer diffusa, dock verkar exempelvis
yxor, hästattiraljer, spelpjäser, musikinstrument vara förbehållet de äldsta
männen. Hos de äldre kvinnorna återfinns färre ’girdle items’ (höftattribut)
vilket Stoodley menar skulle kunna indikera ’förlorad’ fruktsamhet. Det kan
påpekas att gravarna med de allra yngsta individerna under 3 år är påfallande
fyndtomma. Kategorin motsvarar ungefär serie I och det skulle vara intressant
med en fördjupad analys av vad eller vilka parametrarna som avgjort vilka
individer som ansågs ha passerat det första stadiet (om nu inte kronologisk
ålder verkligen var avgörande). En sådan analys skulle kanske även kunna
klargöra varför flickor och pojkar verkar nå den första tröskel vid olika ålder.
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Man kan även på goda grunder kritisera Stoodley för att använda en alltför
enkel genussymbolik där svärd och vapen indikerar manlighet och broscher
och pärlor indikerar kvinnlighet. Metodologiskt finns problem med denna
typ av studier eftersom det i princip är omöjligt att tillförlitligt kunna könsbedöma unga individer som inte uppnått puberteten (Manchester 1989:11,
Scheuer & Black 2000:12, Halcrow & Tayles 2008). Man kan därför bara
utgå från gravgodset som könsindikatorer, vilket naturligtvis kan leda till vissa
cirkelresonemang. Han arbetar dessutom ganska okritiskt med problematiska
kategorier som status och prestige, hushåll och familj. Ett queer- eller maskulinitetsperspektiv skulle ha kunnat utmana de normativa och normerande
tolkningar Stoodley presenterar i sin studie. Generella mönster i all ära,
men man skulle ändå önska en mer ingående analys som diskuterar de fall
som bryter mot normen, exempelvis den treåring som begravts med en full
uppsättning vuxna attribut (2000:468). Istället har han tyvärr fokuserat på
en relativt hög generaliseringsnivå och utgått från att hela perioden är en
homogen kulturell enhet utan egentlig början eller slut. För att få fram ett
statistiskt tillräckligt stort underlag slog Stoodley nämligen samman tre skilda
gravfält från olika regioner.
En ytterligare tveksamhet är även att han utgått från de osteologiska
åldersgrupperna när han vaskat fram sina tröskelåldrar (se tabell 10). Det är ju
fullt möjligt att samma eller andra trösklar som uppmärksammas socialt lika
gärna återfinns ’inuti’ de osteologiska grupperingarna vilket gör det svårt att
identifiera vilka egenskaper hos individerna utöver de rent kronologiska som
ligger till grund för de olika stadierna. Kanske kroppsstorlek var en faktor som
åtminstone delvis kan ligga till grund för skillnaden mellan flickors och pojkars
första tröskel? Skador och spår av sjukdomar och ensidiga arbetsmoment är
andra ofta underskattad parameter i det osteologiska materialet. Undernäring
eller stress under vissa perioder i ett barns liv kan påverka utvecklingen av
skelett och tänder (Humphrey 2000:193). Även här måste man ju ta hänsyn
till den ‘osteologiska paradoxen’, det vill säga att vad vi analyserar är de barn
som dog i tidig ålder och därmed inte representerar den levande befolkningen.
Paradoxalt nog föreligger alltså det kanske största hindret för att närma
sig en relevant ’emisk’ (kulturspecifikt inifrånperspektiv) indelning av barn
med utgångspunkt i deras gravar i den osteologiska praktiken. Här behövs
ett närmare samarbete mellan arkeologer och osteologer för att undvika att
fastna i de traditionella kategorier som används för att klassificera skelett.
Problemet har annars ingen enkel lösning; att bara utgå från de osteologiska
grupperingarna (tabell 10) vore i många fall ganska meningslöst om man
vill få fram kulturspecifika tröskelstadier och sociala distinktioner (jfr Perry
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2006:89). Ett annorlunda tillvägagångssätt kan vara att i ett första stadie
reducera detaljrikedomen i den osteologiska karakteristiken. Antropologen
Albert Spaulding (1977) påpekade i polemik mot de empiriskt inriktade
antropologerna och arkeologerna att den exakta storleken på exempelvis en
harpun är antropologiskt ointressant. Istället för att mäta längden i exakta
mått menade han att det i många fall kanske räcker att skilja mellan stora
och små harpuner och att det är den distinktionen brukarna var intresserade
av. På samma vis kan man se till den allmänna demografiska profilen på ett
gravfält och reducera den osteologiska informationen om ålder, kroppslängd
etc till vad som på denna specifika plats kan vara relevant. Kanske räcker det
med att klassa individer som korta, medel och långa och endast i några få
åldersspann? Finner man att någon av de korporeala egenskaperna verkar ha
varit socialt extra signifikant, kan man alltid gå tillbaka till en mer detaljerad
nivå och undersöka om sambanden går att utveckla ytterligare (se exempel i
Fahlander 2003:102ff ).
		
		
			Martin & Saller 1957 Sjövold 1978
Fetus
Infant		
Infans I		
Infans II		
Juvenilis		
Adultus		
Maturus		
Senilis		

0-6/7 år
6/7-14/15 år
14/15-18/20 år
18/20-35/40 år
35/40-50/60 år
-

0-1 y
0-7 år
5-14 år
10-24 år
18-44 år
35-64 år
50-79 år

Sellevold et al 1984

Arcini 1999

0-6 år
6-12/14 år
12/14–17/19 år
20-35 år
35-55 år
>60 år

0?
0-9 m
1-6 år
7-14 år
15-19 år
20-39 år
40-59 år
>60 år

Tabell 10. Olika åldersgrupper i några osteologiska manualer (efter Gustafsson &
Lundin 2004:81, jfr.Halcrow & Tayles 2008:196).

Ett annat tillvägagångssätt i samma anda att kan vara att låta sig inspireras
av Mary Whelan och hennes analys av en indiansk begravningsplats (1995).
Istället för att från början ta del av de osteologiska analyserna inledde hon
arbetet med att förbehållslöst dela in individerna från respektive grav efter
vilka typer artefakter de fått med sig. På så sätt fick hon fram ett antal grupper
av individer vilka hon först efteråt korrelerade med de osteologiska könsbedömningarna. På det viset kunde hon framlägga en betydligt mer komplex
bild av genderrelationer och sociala strukturer under perioden. Hade hon
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istället gjort en traditionell analys där könsvariabeln varit signifikativ hade
hon sannolikt landat i två huvudgrupper efter kön och på sin höjd med ett
antal individer med oklart genus. På liknande vis skulle man kunna arbeta
med ålderskarakteristik istället för kön/genus; det vill säga att identifiera
serier av individer efter kroppslighet. Olika typer av artefakter i barns gravar
skulle exempelvis kunna användas som indikationer på olika seriekollektiv
som inte kopplas till ålder eller kön i första hand. Istället kan man skapa olika
grupper av individer utifrån enstaka typer eller kombinationer av gravinnehåll,
konstruktion och rumslighet (jfr Thedéen 2004:131ff ). En utvecklad variant
av detta tillvägagångssätt kan vara att även försöka relatera individuell social
ålder till tolkningar av graven och dess innehåll. Artefakter skulle på så vis
kunna var för sig, eller tillsammans i grupper, först tolkas i fråga om rörelse
i rummet, arbetsuppgifter, social status etc innan de relateras till den döde
individen. Man skulle med andra ord åtminstone delvis ’levandegöra’ de döda
för att lättare kunna diskutera dem som aktiva aktörer i seriella kollektiv.

Ikonografisk och skriftligt material
Texter tillhör kanske inte arkeologins primära material, men det finns ändå
många fall där det är påkallat, arkeologin slutar ju inte att fungera bara för
att ett skriftspråk utvecklas. Snarare brukar perioder där både arkeologiskt
och skriftligt material samexisterat vara extra intressanta då de källorna ofta
berättar andra historier. Det går förstås inte att postulera något definitivt om
på vilka sätt skriftliga källor kan användas för att belysa de små och deras
plats i samhället. Traditionellt har de skrivna källorna haft högre status än
det materiella, men äldre texter begränsas delvis av att de primärt bara berör
de högsta samhällsskiktens uppfattningar samt att de i många fall uttrycker
idealbilder om hur det ’borde’ vara. Det arkeologiska materialet är å andra
sidan inte heller representativt för hela samhället, men är i högre grad format
av vad man faktiskt gjorde och i mindre grad av hur man ansåg att man borde
göra. Det är ju dessutom skillnad på att diskutera relationen mellan arkeologi och filologi i protohistoriska perioder där texterna är samtida med det
arkeologiska materialet och exempelvis nordeuropas förhistoria där mycket
få samtida texter finns. Här handlar frågan om hur de yngre texterna kan
tänkas relatera sig till den forntid de stundtals berör. Något som är uppenbart
för bägge fallen är att texter mycket sällan kan läsas som direkta vittnesbörd.
Historiska texter är med andra ord knappast ett mindre komplext material
än det arkeologiska, på sätt och vis är de egentligen svårare att hantera då de
talar till oss i en mer direkt ton och därmed tenderar att fånga oss i sin egen
interna logik från vilken det kan vara svårt att frigöra sig.
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Spåren av de små.indb 56
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För att ta ett konkret exempel är de isländska sagorna intressanta. I dessa möter
vi ofta barn i små passager och mellan raderna. Den övervägande delen utgörs
av de närmast obligatoriska korta biografiska notiser av sagornas huvudpersoner.
Det är påfallande hur dessa som med tiden kom att utmärka sig som vuxna
nästan undantagslöst beskrivs som vackra, företagsamma, brådmogna och ofta
med speciella begåvningar (jfr Mejsholm 2009:128ff ). Egil Skallagrimsson
är kanske på den punkten ett undantag, men hans uppväxtskildring är å
andra sidan extrem på de flesta plan. Det handlar naturligtvis om retoriska
troper och tillhör berättartraditionen att beskriva personer på så sätt vilket
antagligen har ganska lite med verkliga förhållanden att göra. Samma trop
förekommer i många andra biografiska skildringar från olika delar av världen
och tider där berömda individers födelse ofta föregås av omen eller i bästa
fall av jungfrufödsel. Det finns med andra ord många invändningar mot att
läsa dessa beskrivningar av barn rent deskriptivt.
Ett intressant exempel på hur man kan behandla denna problematik är
Anna Hansens (2002) diskussion kring det medeltida barndomsbegreppet.
Genom att anlägga en ’sned’ läsning av sagomaterialet kan hon påvisa att
både barn och barndom var reella begrepp under skandinavisk tidig medeltid.
Hansen kan bland annat identifiera ett antal särskiljande faktorer mellan barn
och vuxna vilka omfattar bland annat skillnad i styrka, färdigheter, erfarenhet
och visdom. Det framgår även att barn inte omfattas av det legala systemet
eftersom de generellt inte anses helt och fullt kunna ansvara för sina handlingar. De ses alltså inte som ’små vuxna’ vilket Ariés hävdat, utan som en egen
kategori med speciella egenskaper, annorlunda legal status samt verksamma i
en annan rumslighet än de vuxna (Hansen 2002, jfr Janson 2006 om liknande
romersk exempel). Hansen påpekar även att det sätt som barnen framställs i
sagolitteraturen gör dem lämpliga som naiva sanningssägare av författarna.
Hon menar att de tar förgivet att läsaren uppfattar barns uttalanden som mer
sanningsenliga än om de lagts i munnen på en vuxen. Det betyder givetvis
inte nödvändigtvis att barn i allmänhet var ärliga, men det visar på hur barn
uppfattades som en egen kategori av individer som innehar andra egenskaper
än vuxna. Man kan likna det med bruket av spöken och gengångare i sagorna
vilka fungerar som narrativt grepp utan att vi för den skull bör förutsätta att
varken författaren eller läsaren tror att sådana entiteter existerar.
Hansen är noga med att poängtera att hennes slutsatser endast berör den
kristna högreståndsmiljön på Island under tidig medeltid. Fråganom vad
texterna möjligen kan säga oss om tiden den beskriver, det vill säga den yngre
järnåldern är mer komplex. I fallet med de isländska sagorna rör vi oss på ett
komplicerat plan då de är nedskrivna flera generationer senare av individer med
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en annorlunda (kristen) världsbild. De handlar på sätt och vis varken om det
vikingatida samhället eller det tidigmedeltida utan kanske mer om något annat.
Arkeologer i gemen verkar vara mer optimistiska inställda till dessa texters
informationsvärde medan historiker i allmänhet är betydligt mer kritiska. Att
sagorna inte säger något direkt om vikingatiden är dock de flesta ense om, och
frågan om hur yngre texter kan läsas för att komma åt den förflutna värld de
beskriver har inget generellt svar. Liknande problematik gäller de källtexter
skrivna inom en kultursfär men som beskriver en främmande. På ett basalt
plan kan man alltid plocka ut det som poängteras i texten vilket indirekt kan
antyda hur de generella förhållandena var. När exempelvis Tacitus i en bisats
i Germania (§20) påpekar att germanska barn dias med mjölk från sin egen
mor är det antagligen något som endast poängteras eftersom förhållandet
inte alls är självklart för den primära romerska läsekretsen.
Greg Woolf (2009) har försökt föra debatten kring ’vi och dom’ ett steg
vidare genom att inte se texter som Tacitus beskrivning av germanerna som
falsk eller sann, utan som en beskrivning av de uppfattningar som florerade i
det sociala ’mellanrum’ som uppstod i gränslandet (Limes) där människor av
olika tradition opererar. Woolf bygger på historikern Richard Whites (1991)
begrepp ’middleground’ för att karakterisera sådana sociala och geografiska
’rum’ där ingen etnisk grupp kan tänka eller handla som ’vanligt’ utan att hela
tiden förhålla sig till ’den andre’. Enligt White föder sådana ’mötesplatser’ både
pragmatiska kompromisser i form av kreativt sammanvävande med element
från de olika ideologierna såväl som helt nya resonemang och handlingar (se
Fahlander 2007).
Begreppet ’middle-ground’ liknar på många sätt den postkoloniale teoretikern
Homi Bhabhas (1994) tankar om ’det tredje rummet’. Bhabhas huvudpoäng
är att kulturella grupper ständigt befinner sig i en pågående hybridiseringsprocess varför man inte ur ett möte kan skilja en uppsättning praktikers
ursprung och ur detta härleda ett tredje. Tillfällen när grupper eller individer
möts och interagerar beskriver han i termer av ett virtuellt tredje rum där
historieuppfattningar och normer upphävs och där nya auktoritetsstrukturer
och initiativ inrättas, vilka inte direkt kan härledas ur individernas kulturella
ursprung. Enligt Bhabha förändras spelreglerna (kulturella normer, fantasier
etc) i detta tredje rum. Vissa av de kulturella koderna och referenserna som
är basen för t ex kulturell identitet är ibland inkommensurabla vilket skapar
spänningar, konflikter och missförstånd och som kan innebära en möjlighet
till nya materiella uttryck och handlingar (1994:218). Ur ett sådant perspektiv
blir det ganska meningslöst att läsa källtexterna mellan raderna och försöka
vaska fram arkaiska element. När omeletten väl är stekt är det så att säga svårt
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att återskapa äggen. Men även om vi med ett sådant perspektiv kanske förlorar
en direkt källa vinner vi istället ytterligare en dimension (middle-ground) som
kan hjälpa oss att bättre förstå den aktuella tidsperioden.
Ikonografiskt material är kanske minst lika uppfordrande som skrivna texter
och tenderar att ’tala’ till oss minst lika direkt, och det mesta som nämnts
ovan angående de skriftliga källorna kan även sägas vara giltiga för ikoniska
framställningar - de går sällan att läsa rakt av. Istället kan det kanske vara
mer intressant att diskutera de sammanhang där de faktiskt förekommer och
där de aldrig eller sällan ’behövs’ eller anses ’lämpliga’. Det finns exempelvis
tillsynes få barn representerade på bronsålderns hällristningar, vad betyder
det? Några av de mindre så kallade fotavtrycken har tolkats som om de skulle
symbolisera barn (Hauptman Wahlgren 2002:77). Vad betyder det i så fall
för den generella tolkningen av fotristningar per se och ritsningarna generellt? Kan vi fortfarande tala om den ’osynlige gudens fotspår’? Vad betyder
det för tolkningen av de paleolitiska grottmålningarna att det finns fotspår
av barn i flera av grottorna (Roveland 2000:33)? Det många exempel där ett
barnperspektiv kan tillföra en dimension till den generella tolkningen av ett
bildmaterial. Ett konkret exempel på hur ikonografiskt material kan uttrycka
mer än vad de primärt söker avbilda är Eva Mintens (2002) undersökning av
romerska gravreliefer för avlidna barn. Hon kan påvisa att en överväldigande
majoritet av barnframställningar på gravarna kommer från första generationen av fria medborgare. Det handlar alltså om frigivna slavars barn som per
automatik föds som fria Romerska medborgare. Det är lätt att föreställa sig
att föräldrarna till dessa barn gärna framhävde dem i högre grad än romaren
i gemen (jfr Janson 2006:110). Det är kanske inte så att de var mer älskade
och sörjda än andra barn, men socialt förelåg sannolikt en skillnad då dessa
barn från födseln på ett plan hade högre social status än sina föräldrar. Det
metodologisk intressanta med Mintens analys är att det via ett barnperspektiv
på ett arkeologiskt material går att spåra intrikata sociala mönster och en ekonomisk struktur som i detta fall bygger på tre klasser av fria, trälar och frigivna.
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Fig. 10. Bambino con disegno, målning av Giovanni Francesco Caroto (1500t).
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Children’s worlds are inexorably plural
Ludmilla Jordanova (1990:80)

Liten men naggande god?
Jag inledde med att diskutera begreppen barn och barndom och vår samtida
delvis motsägelsefulla syn på de små. Barn är i vår tid uppenbarligen en central
kugge i de ideologiska nätverk där många av våra mest omdiskuterade kärnfrågor och ståndpunkter korsas och stöts. Detta har naturligtvis betydelse för
hur forskningen om de små ser ut och vilka perspektiv och frågeställningar
vi utvecklar. Skall vi komma vidare och delvis överskrida vår egen samtids
ideologiska grepp är det nödvändigt att försöka frigöra oss från våra föreställningar om vad det innebär att vara barn och hur en barndom ’bör’ vara.
Jag har även tagit upp det forskningshistoriska arvet och dess generellt
pessimistiska syn på barns liv och leverne i forntiden. De små må ha varit
försakade och glömda i tidigare forskning men idag är trots allt barn och
barndomsforskning ett etablerat fält i ett flertal discipliner. De flesta forskningsfält måste inledningsvis att börja med återblickar, sammanställningar och
grundforskning ur vilket det ofta utkristalliseras ofta några pionjärarbeten och
centrala forskningsfrågor. Inom barn- och barndomsforskningen har man i
mångt och mycket haft en värderande attityd och ibland kanske fokuserat mer
på problem än möjligheter. Påfallande ofta betonas den ’dystra demografin’ och/
eller bristen på forskning kring barn. Det har inneburit att en hel del studier
inom såväl arkeologi, historia som antropologi handlar om att lyfta fram barnen
och deras roller i samhället för att göra även denna demografiska kategori
rättvisa (’add children and stir’). Vad gäller ’eländesskildringarna’ menar jag
att den tidiga forskningen länge har fått stå oemotsagd och att nyare studier
inte alls är lika svartmålande. I motsats till denna ’negativa’ tradition har jag
istället försökt att anlägga ett ’positivt’ perspektiv på forskningen kring barn
och barndom och försökt uppmärksamma de många vägar där studier av barn
även kan säga oss något om samhället i stort.
För att bredda synen på barn och deras varierande roller i småskaliga
samhällen har jag diskuterat några etnografiska och antropologiska studier
av barn från olika delar av världen. Även om det finns en risk att dessa upp61
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gifter kan tolkas alltför generellt är det ändå intressant att ta del av några av
specifika studier eftersom de bygger på underlag vi normalt inte har tillgång
till i arkeologiska eller historiska material.
I den tredje delen har jag diskuterat några operationella strategier för att
differentiera den heterogena kategorin barn åt. Jag har här tagit fasta på Jean
Paul Sartres tanke om seriekollektiv utifrån vilket olika barn kan definierats
med utgångspunkt i de olika fysiska och mentala egenskaper och behov de
normalt förvärvar över tid. Finessen med dessa seriekollektiv är att de inte är
fasta i sina gränser eller bygger på kronologiska aspekter allena. Under vissa
perioder i ett barns utveckling sker viss synkron utveckling som samverkar på
ett socialt plan och skiljer de föreslagna serierna åt på ett pragmatiskt plan. I
takt med att barn utvecklar nya färdigheter avtar samtidigt vissa behov och
hämningar. genom att kombinera några sådana egenskaper kan man identifiera brytpunkter i barns utveckling där de kan förväntas inta nya roller eller
nya arbetsuppgifter. Ett sådant synsätt utgår i mindre grad från ålderknutna
föreställningar och sociala konstruktioner och passar därför bättre som
utgångspunkt för arkeologisk analys. Dock bör man kanske hålla i minnet
att analysen inte bör stanna vid barnens kroppslighet. Det är ju tyvärr ganska
vanligt att barn ofta definieras efter sin biologi och stadie i utvecklingen och
inte ses som de individer de faktiskt är (Sofaer 2006:126, Ingold 2010:168,
jfr Fahlander 2001: 67ff )). På ett inledande metodologiskt plan är det dock
ändå trots allt rättfärdigat (och kanske till och med nödvändigt).
Avslutningsvis har jag diskuterat fyra forskningsfält: materialiteter, rumslighet, gravanalys samt text och bild, med fokus på deras problem och möjligheter. Här har jag endast kunnat behandla en bråkdel av alla de intressanta
studier som gjorts kring de små i förhistorien och det finns naturligtvis fler
fält än de jag tagit upp här. Tanken med dessa fält är att försöka konkretisera
diskussionen och peka på potentialen med att specifikt studera spåren i det
förflutna och relatera dessa till de för sin tid och plats relevanta serier av unga
individer. Jag har i huvudsak anlagt ett mikroarkeologiskt perspektiv på barn
och barndom samt framhållit vikten av specificitet över det allmänna och
generella. Tanken med ett sådant perspektiv är inte att endast framhäva det
unika och speciella, utan att arbeta ’nedifrån och upp’, att framförallt utgå från
specifika material före generella teorier och regionala drag (se t ex Fahlander
2003, 2008). I många fall kan man kanske låta sig nöja med att diskutera ’barn’
och ’barndom’ relativt oproblematiskt utan att närmare definiera vad som avses
med dessa begrepp. Men vill vi verkligen komma åt ett förhistoriskt samhälles
värderingar och normer kan vi knappast undgå att precisera oss.
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Oavsett om man har en empatisk och emancipatorisk grundsyn på barn eller
en allmän nyfikenhet på förhistoriska samhällen är det uppenbart att fokus
på de små är intressant. Genom att studera dem speciellt kan vi ofta sätta
fingret på saker vi annars tar för givet. Ett typiskt exempel är diskussionen
kring gravinnehållet och dess eventuella relation till den begravde. Att dessa
hör samman är alltför ofta taget för givet, men när den kopplingen visar sig
omöjlig, som i vissa fall av barngravar, tvingas vi att fundera över hur allmängiltiga våra metoder och perspektiv egentligen är. Dessutom verkar barn ofta
vara något annorlunda, de tenderar att stå vid sidan om de sociala kategoriseringar (genus, identitet, etnicitet etc) som vuxna normalt subjektiveras in
i. Det lilla barnet är i en social bemärkelse ofta vid sidan om eller mellan ett
’korrekt’ genus, kön, identitet eller medborgarskap - i vissa fall även mellan
djur och människa, vilt och domesticerat. Denna ’mellanrumsliga’ position är
en utmärkt utgångspunkt för att bättre förstå allmänna frågor kring social
identitet, agency, kön, kroppslighet, social kategorisering (subjektivering)
och ideologi.
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Fotnoter
1. Det finns en lång rad med olika faktorer som påverkar förloppet. Allmän hälsostatus och
näringsintag är ett par, men även fetma, stress och olika psykosociala omständigheter kan
inverka (Bellis et al 2006). I modern tid inträffar puberteten oftast mellan 10-14 för flickor
och något år senare för pojkar. I Nordeuropa har åldern stadigt sjunkit från ett medelvärde
på 17 år under mitten av 1800 talet och en nyligen gjord dansk undersökning har gett en ny
snittålder på under 10 år för flickors första menstruation ( Juul et al 2006). Man misstänker
att det är föroreningar som exempelvis hormoner i mat eller miljögifter som ligger bakom
den senaste förskjutningen i ålder. Det är dock problematiskt att sia om förhistoriska förhållanden, speciellt eftersom 1800-talets mätningar är både osäkra och verkar utgöra en topp i
statistiken. Exempelvis uppges åldern för flickors första menstruation under Romersk tid och
de medeltida staterna i medelhavsområdet ligga på 12-14 år.
2. Även begrepp som livsbana, livsbiografi eller livshistoria används ibland vilka generellt brukar
framhäva det individuella och specifika i en människa eller tings livsförlopp (Holtorf 2009).
I anglosaxisk forskning betonar man ofta distinktionen mellan livscykel (eng: life cycle) och
livsbana (eng: life course). Man föredrar i allmänhet det sistnämnda begreppet eftersom man
vill undvika en implicit biologism i cykelmetaforen och att istället framhäva att livsbanan inte
nödvändigt följer ett förutbestämt mönster eller biologisk utveckling (Gilchrist 2000:326, jfr
Welinder 1998:190f ). Oavsett valet av terminologi är det viktigt att notera att vår personliga
psykologiska utveckling ofta följer en delvis annorlunda bana än den biologiska medan vi
dessutom förhåller oss på ett socialt plan i relation till andra. Trösklar, steg och hastighet för
dessa olika delar av en individs livsbana sammanfaller ibland, men behöver naturligtvis inte
löpa parallellt (Harré 1991:34). I grunden försöker dessa begrepp fånga samma saker, och valet
av terminologi är mycket en fråga om smak eller vad som är comme il faux inom respektive
fält. På svenska är kanske det mer invanda begreppet ’livscykel’ att föredra framför det något
mer otympliga ’livsbana’.
3. Om ’dockan’ ifråga föreställer ett barn eller inte framgår inte, men det är intressant att notera
att dockor fram till slutet av 1800-talet mest avbildade små vuxna. Det var först i samband
med den franska Bebe dockan på 1880-talet som de i högre grad antog formen av barn (Scott
2010: 84). Ett annat aktuellt exempel är ’Venus från Orkney’ som tolkats både som leksak och
kultfigurin (se: www.historic-scotland.gov.uk/orkneyvenus).
4. Det är intressant att notera att detta förhållande även gäller idag. I Sverige 1997 kremerades
cirka 70% av alla döda, men andelen kremerade barn under 14 år är betydligt lägre och ligger
runt 30% (Gustafsson 2003:78). Det är kanske inte är helt opåkallat att misstänka att det är
kropparnas storlek som är den springande punkten i fenomenet med skillnader i förhållandet
mellan kremerade och jordfästa snarare än social status eller gruppidentitet? Det ena behöver
ju dock inte utesluta det andra.
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