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Interdyscyplinarny Zespó? Bada? nad Dzieci?stwem [1] pod kierownictwem Magdaleny Radkowskiej-Walkowicz
otrzyma? nowy grant na badanie zdrowia w opiniach dzieci.
Celem projektu jest zbadanie wiedzy i opinii dzieci na temat zdrowia. U?ywaj?c metodologii childhood studies, w
tym metod partycypacyjnych wykorzystuj?cych aktywno?ci artystyczne i zabaw?, a tak?e etnograficznych
wywiadów pog?ebionych i obserwacji uczestnicz?cych, zespó? projektowy bada dzieci?ce narracje i sposoby
rozumienia kategorii zwi?zanych ze zdrowiem. Na podstawie tych danych zespó? opisze istotne znaczenia
biomedycyny w niebadanym dot?d kontek?cie. Wa?nym celem jest rozpoznanie kulturowej roli dziecka jako
pacjenta i podmiotu pó?nonowoczesnych dyskursów zdrowia. Zespó? ponadto wypracuje definicje „zdrowego
dziecka”, w perspektywie emic (zorientowanej na dziecko).
Pozosta?e cele projektu to: dopracowanie na gruncie polskim metodologii childhood studies, popularyzacja
interdyscyplinarnych studiów nad dzieci?stwem w Polsce, dalsze w??czanie podmiotów dzieci?cych w obszar
zainteresowa? badawczych antropologów kulturowych, w tym antropologów medycyny, stworzenie dzieciom
mo?liwo?ci zabrania g?osu we w?asnej sprawie, zgodnie z za?o?eniami antropologii zaanga?owanej i postulatami
Konwencji o prawach dziecka.
Badaniem obejmiemy oko?o 100 dzieci w wieku wczesnoszkolnym (tj. 8-11 lat), mieszkaj?cych w Warszawie,
zró?nicowanych pod wzgl?dem wieku oraz kapita?u symbolicznego i materialnego ich rodziców.
Zak?adamy, ?e dziecko nie jest jedynie biernym uczestnikiem wydarze? projektowanych przez doros?ych, lecz
tak?e sprawczym podmiotem mog?cym wp?ywa? na otaczajace go ?wiaty, w tym zwi?zane z obszarem medycyny,
mo?e stawia? warunki, czynnie odpowiada? na nakazy i zakazy ze wzgl?du na psychologiczne wyposa?enie i
swoj? rol? we wspó?czesnej rodzinie (dyskurs praw i potrzeb dziecka, zob. Monk 2008, Stainton Rogers 2008). W
badaniach zespó? skupi si? na specyfice wiedzy i do?wiadczeniach rozmówców,
unikaj?c przy tym
homogenizuj?cego spojrzenia doros?ych na dzieci. We?miemy pod uwag? zró?nicowanie tej grupy wynikaj?ce z
ró?norodnych do?wiadcze? (Christensen i James 2008) i b?dziemy stara? si? postrzega? j? i krytycznie opisywa? w
rozmaitych wymiarach, takich jak p?e?, klasa spo?eczna (zob. Connolly 2008) czy wiek.
Istotnym zadaniem w tym projekcie b?dzie wykorzystanie takich narz?dzi badawczych, które pozwol? badanym
podmiotom jak najpe?niej wyra?a? opini? i dzieli? si? swoj? wiedz?, a przy tym zosta? zrozumianymi i adekwatnie
opisanymi przez badaczy.
Planujemy tak?e rozpoznanie sytuacji prawnej dziecka-pacjenta, zw?aszcza w kontek?cie koncepcji dobra dziecka
(Czech 2011, Konwencja…1991, Monk 2008). Interdyscyplinarna perspektywa pozwoli na pe?niejsze zrozumienie
ró?nych kontekstów badania.
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