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Kapittel 1: Innledning 

1.1 Tema

Knud Ejler Løgstrup, en dansk filosof og teolog, er i sine teorier kritisk til det moderne. Han

mener at det moderne samfunn opprettholdes av en tro på at individet er selvkonstruerende. 

Det moderne har stor tro på individet og dets muligheter, og gir gode vilkår for utvikling av 

den enkeltes autonomi. Dette mener Løgstrup er skadelig for etikken fordi det kan føre til at 

individet og dets egeninteresser blir grunnlaget for hva en vektlegger i etiske løsninger. Han 

frykter at dette fokuset på individet og dets muligheter til å konstruere seg selv kan skape en 

etikk som ikke tar hensyn til fellesskapet. Jeg oppfatter det slik at han ser med mistro på det 

modernes muligheter for å legge til rette for en etikk som er solidarisk. Dette synspunktet er 

forståelig. Samtidig er jeg skeptisk til om dette er alt som er å si om etikk i det moderne. Jeg 

tror det finnes muligheter for å lete etter en gavmild etikk i det moderne. Jeg vil se kritisk på 

Løgstrups tanker om etikk og modernitet fordi jeg tror det kan finnes trekk av solidaritet i det 

moderne som Løgstrup ikke oppdager. Jeg vil drøfte om den diagnosen han har av etikk og 

modernitet kan være det eneste som er å si om etikk i det moderne. 

Jeg tror teorier om gave kan åpne opp stoffet til Løgstrup på nye måter. Nyere teorier om 

gave og solidaritet åpner opp for andre måter å tenke om det moderne samfunn på. Gaven av 

Marcel Mauss er en toneangivende bok i sosialantropologi. I Gaven analyserer Mauss ulike 

samfunn og gaveutveksling i dem. Det er særlig to byttesystemer han tar grundig for seg: 

Kula-ringen i Melanesia og byttesystem blant potlatch-institusjonen på Nord-Amerikas

nordvestkyst. Her beskrives gaven som viktig og grunnleggende for sosial integrasjon. Teori 

om gave handler om plikten til å gi, ta i mot og gjengjelde gave. Dette medfører at gave 

knytter fellesskap sammen og skaper sosiale forpliktelser (Eriksen 2003). Mauss mener at det 

finnes spor av gaveutveksling i det moderne samfunn, men at de spiller en marginal rolle. 

Nyere forskning viser derimot at gaveutveksling stadig har en sentral rolle i primærrelasjoner

i moderne samfunn. Dette gjelder spesielt i uformelt sosialt liv (Eriksen 2003). Det kan se ut 

som gaveutveksling, eller gjensidighet og bytte i vid forstand, er et sentralt trekk ved måten vi 

omgås hverandre på. Thomas Hylland Eriksen skriver at ”... et sosialt system uten moralske 

forpliktelser knyttet til utveksling av gaver i vid forstand (inkludert tjenester) er vanskelig å 

tenke seg” (Eriksen 2003, s.104). Her skriver Eriksen om en sammenkobling av etikk og gave 
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som også preger det moderne samfunn. Dette gir meg tro på at det kan være verdt å lete etter 

gavmildhet i det moderne for å se om det kan brukes til å nyansere Løgstrups kritikk av det 

moderne.

For å se om Løgstrups diagnose av etikk og modernitet er det eneste som er å si om etikk i det 

moderne, vil jeg se hans teorier opp mot beskrivelser av barn i det moderne. Grunnen til at jeg 

vil bruke barn er at Løgstrup beskriver barn som en gruppe vi må ta spesielle hensyn til. Barn

er avhengige av voksne og de er sårbare på den måten at de ikke har mulighet til å beskytte 

seg slik som voksne. Med det mener Løgstrup at barn lett viser sine motiv og derfor kan 

utnyttes. Barn trenger en etikk som ivaretar dem og deres tillit til omverdenen. Hvis etikk i det 

moderne er en etikk som prioriterer ivaretakelse av egne interesser, vil barn bli rammet av 

dette. Barn er en gruppe det er interessant å prøve ut Løgstrups kritikk på, fordi for Løgstrup 

er barn en gruppe som viser at etikk i det moderne er feilslått. Fordi barn lever i avhengighet 

av voksne kan de ikke leve med en etikk som er individualistisk og har som mål at individet 

skal klare seg selv. 

Jeg vil se på barns oppvekst i et moderne samfunn fordi det kan fortelle noe om hva slags 

verdier barn blir eksponert for i det moderne. Gjennom beskrivelser av barn og deres oppvekst 

kan det bli synliggjort en etikk i det moderne. Dette gir mulighet til å se på eventuelle

dilemmaer ved etikk i det moderne knyttet opp mot beskrivelser av barn og deres oppvekst. 

Det moderne blir forbundet med trekk som autonomi, subjektivitet og individualisme. Dette er 

trekk som kan gi utfordringer når det gjelder etiske hensyn til fellesskapets beste. Det er mulig

at barn vokser opp med en opplevelse av motstridighet mellom rådende verdier i det moderne 

og etiske hensyn knyttet til fellesskapet. Et slikt mulig krysspress av verdier skaper en 

innfallsvinkel til å se på det Løgstrup er kritisk til når det gjelder etikk i det moderne. 

Løgstrups etiske utgangspunkt er at etikken er forankret i menneskets livserfaring. Etikken 

blir til mellom folk, i samvær med andre. Løgstrup mener det er uheldig hvis det moderne 

menneskets tro på sitt uinnskrenkede herredømme over alt og alle blir gjort til et fundament

for etikken. For å finne denne forankringen ble Løgstrup inspirert av fenomenologiens 

tenkere, deriblant Husserl, Heidegger og Scheler. Her fant Løgstrup moderne tenkere som var 

kritiske til samtidens forestillinger om det moderne (Christoffersen 1999). Selv om Løgstrup 

knyttet sine studier opp mot tidligere tenkemåter, utviklet han sine kritiske tanker til det 
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moderne på eget grunnlag, basert på sin egen tid (Christoffersen 1999). Det er viktig å 

fremheve at Løgstrup ikke avviser det moderne, men trekk ved det moderne tenkemønster. 

Han mener at det moderne tenkesettet sperrer mennesket inne i sitt eget sinn. Som eksempel 

kan en si at tanker som godt og ondt, fint og stygt, bare eksisterer i vårt eget hode. Det er 

mennesket selv som gir betydning til slike begrep, i seg selv er de uten betydning. ”Vi kan 

nok tro at vi vandrer rundt i en meningsfylt verden med etiske og estetiske kvaliteter, men i så 

fall vandrer vi bare rundt i vårt eget hode.” (Christoffersen 1999, s. 8). Løgstrup kaller dette 

innesperring, og det er den han ønsker at vi må bryte ut av. Slik kommer det tydelig frem at 

Løgstrup er kritisk til etikk i det moderne. 

For å kunne beskrive barns oppvekst i det moderne har jeg valgt litteratur av Ivar Frønes, 

professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo. Frønes er en premissleverandør innen 

barneforskning i Norge, og hans spesialfelt er barn, ungdom, kulturanalyse, familiesosiologi 

og livsløps- og generasjonsanalyse. Jeg har i hovedsak basert meg på boken Moderne 

barndom som ble utgitt i 2003. Boken er relativt ny og tar for seg et bredt spekter av 

perspektiver på barndom i Norge i dag. Som supplement til Moderne barndom har jeg brukt

tekst fra andre deler av hans forfatterskap. Det utvalgte materialet fra Ivar Frønes omtaler barn 

og deres oppvekst i det moderne. Frønes beskriver trekk ved det moderne ved å beskrive 

hvordan ting er. Kjennetegnet ved Frønes beskrivelser av det moderne er at selvet ikke er 

passivt. Tvert i mot kan individet skape seg selv. Sosial forhandling og autonomi er begrep 

som beskriver barn i det moderne.

1.2 Problemstilling 

Frønes og Løgstrup har ulike ståsted til det moderne. Løgstrup er kritisk til trekk ved det 

moderne som kan føre til en etikk som ender opp med å omhandle individets egne interesser. 

De samme trekkene er Frønes positiv til. Dette handler om trekk ved det moderne som 

fremmer individets autonomi, selvstendighet og uavhengighet. Løgstrup og Frønes markerer 

seg til en viss grad som to motpoler når det gjelder forståelse av modernitet. Jeg lurer på om 

Løgstrup har rett i sin kritikk av etikk i det moderne. Hvis han har rett, vil Frønes forståelse av 

modernitet bidra til en etikk som handler om egeninteresser. Jeg lurer på om det Løgstrup 

frykter ved etikken i det moderne stemmer overens med etikk i Frønes litteratur. Jeg vil vite 

hva som skjer med Løgstrups kritikk av etikk i det moderne når den møter en grundig 



7

beskrivelse av en moderne barndom. Samtidig gir det å se på Løgstrup i møte med Frønes 

tekster en mulighet til å se om det finnes sider ved det moderne som kan ivareta barn på en 

god måte, selv om etikken er forankret i autonomi og selvstendighet hos individet. 

Det er gave-perspektivet som er mitt hovedanliggende å lete etter i denne oppgaven. For å få 

tilgang til det bruker jeg fellesskap som et nøkkelord for å åpne opp tekstene til Frønes og 

Løgstrup. Jeg er interessert i fellesskapets betydning i seg selv, men først og fremst 

fellesskapets betydning for barn. I teori om gave er fellesskap helt sentralt. Mauss mener at

det viktige med gaven er å utvikle fellesskap, det er gaven som konstituerer fellesskapet. 

Dette er bakgrunnen for at jeg mener det er fruktbart å koble undersøkelsen av fellesskap med 

gave-perspektivet. Tesen er at jeg oppdager andre sider av hva fellesskap er når jeg innfører 

gave-perspektivet. Dette kan formuleres i følgende problemstilling:

Hva innebærer gave-perspektivet for diskusjonen om fellesskap og modernitet?

1.3 Metode og Disposisjon

Jeg vil lete etter trekk i det moderne som ikke handler om selvopptatthet og individualisme, 

men som går i retning av solidaritet. Jeg tror Mauss kan vise et potensial i modernitet som 

Løgstrup ikke omtaler. I flere av byttehandlene Mauss beskriver, skaper gave et fellesskap 

som binder de ulike deltakerne sammen og knytter sosiale bånd over tid. En gave skaper en 

forventning om at den blir gjengjeldt. Dette binder deltakerne sammen. Gaven skaper 

fellesskap. Fellesskap vil være min vinkling til å lete etter solidariske trekk ved det moderne.

Løgstrup skriver selv at for å skape solidaritet, må det eksistere en følelse av noe felles. Det er 

det han mener er problemet ved det moderne, at det ikke eksisterer en følelse av noe felles 

som kan danne grunnlaget for en solidarisk etikk. Fellesskap er et spor Løgstrup selv nevner 

når man skal lete etter solidaritet, på samme måte som gaven som noe felles skaper 

solidariske bånd. Jeg tror det er mulig å finne en solidarisk etikk i det moderne som ikke bare 

er opptatt av individualisme, uavhengighet og autonomi. 
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Før jeg kan diskutere om det finnes potensial for gavmildhet og solidaritet i det moderne, må 

jeg belyse fellesskap i det moderne. Derfor er den første halvdelen av oppgaven en 

gjennomgang av fellesskapets betydning og rolle i Frønes og Løgstrups tekster. Dette danner 

grunnlag for en diskusjon om gavmildhet og solidaritet i det moderne. 

Oppgaven starter med en presentasjon av Løgstrups teorier om etikk og det moderne. Deretter 

følger en presentasjon av Frønes tekster om barn. Barn skal være et omfattende eksempel i 

oppgaven, og det er opp mot tekster om moderne barndom jeg skal prøve ut Løgstrups 

modernitetsforståelse. Jeg vil analysere materialet med utgangspunkt i fellesskap, og vil se 

hvilken betydning fellesskap har i materialet. Analysen gir grunnlag for å vurdere Frønes og 

Løgstrups fellesskapsforståelse opp mot barn i det moderne. Jeg leter etter holdninger og 

verdier i deres fellesskapsforståelse og ser på hvilke konsekvenser dette har for spørsmål om 

barn og etikk. 

Det gir meg en inngangsport til å belyse to ting som jeg vil trekke frem. Ved å se på hvilke 

konsekvenser det har for barn å vokse opp med verdier i det moderne, får jeg sett på om 

Løgstrups kritikk stemmer overens med Frønes beskrivelser av moderne barndom. Jeg får 

også sagt viktige ting om barn og deres oppvekst i det moderne. Jeg ser på hvordan det er for 

barn å vokse opp med verdier som preger det moderne. Det gir meg mulighet til å lete etter 

om det hos barn finnes noe som kan skape noe felles i fellesskapet, og som samtidig er tuftet 

på verdier knyttet til autonomi og selvstendighet. Det jeg her finner av noe felles hos barn, 

danner utgangspunkt for en diskusjon om gavmildhet i det moderne. Jeg ser på hva barn i seg 

selv kan bidra med av gavmildhet i det moderne. Jeg velger å fremheve barn fordi for 

Løgstrup er barn en gruppe som viser at etikk i det moderne er feilslått. Barn er avhengige av 

andre og er dermed utsatt for modernitetens verdier knyttet til uavhengighet. Ved å lete etter 

om barn kan bidra til gavmildhet, får jeg sagt noe viktig om barns posisjon i et moderne 

samfunn. 
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Kapittel 2: Løgstrup om etikk og barn

2.1 Innledning

Jeg vektlegger å presentere teori hos Løgstrup som kan knyttes opp mot fellesskap og 

solidaritet. Fellesskap og solidaritet henger sammen fordi Løgstrup er opptatt av at etikken 

blir til i relasjon mellom mennesker. Jeg vil prøve ut Løgstrups kritikk av det moderne på barn

som gruppe, og fokuserer derfor på hva Løgstrup sier om barn og etikk.

2.2 Etikk og barn

Etikk og liv

Løgstrup er opptatt av hva som er bakgrunnen for moral og plikter og hva som er fundamentet 

for moralske handlinger. Verdier er ikke uforanderlige, de blir stadig satt opp mot hverandre. 

Løgstrup mener at etikken ikke blir til ut fra en objektiv distanse til livet, men at den blir til 

med utgangspunkt i egne livserfaringer (Christoffersen 1999). Dermed kan en si at når vi 

diskuterer etiske spørsmål er vi allerede deltagende med våre liv. Etikk og liv henger nært 

sammen. ”Derfor kan vi ikke finne løsninger på etiske spørsmål uavhengig av om vi kan stå 

inne for disse løsningene med vårt liv og vår eksistens. I etikken er det ikke bare verdiene som 

står på spill, men også vår egen eksistens.” (Christoffersen 1999, s. 37). Dette er en viktig 

sammenheng for Løgstrup, og den er sentral for forståelsen av den etiske fordring eller de 

moralske grunnkravene. En slik etikk som er opptatt av livets grunnvilkår kan vi kalle 

ontologisk.

Den etiske fordring

Løgstrup skriver at verden er skapt, den er gitt oss. Men verden er ikke skapt en gang for alle, 

den blir stadig skapt. Skapelsen er ikke statisk (Christoffersen 1999). All vår omgang med 

andre bygger på tillit, og slik må det også være. Vi kunne ikke fungert sammen hvis vi i 

utgangspunktet skulle hatt mistillit til hverandre. Da ville livet vi har nå brutt sammen. 

Løgstrup mener ikke at vi av natur alltid er tillitsfulle, men at tillit er et grunnvilkår ved livet. 

Tillit innebærer å utlevere seg. Dermed blir alle forhold automatisk et maktforhold mellom 

mennesker. Løgstrup skriver at vi ikke har å gjøre med andre mennesker uten at vi har noe av 
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den andre sitt liv i vår hånd. Vi er gjensidig avhengige av hverandre (Christoffersen 1999). 

Denne gjensidige avhengigheten, interdependensen, er et grunnvilkår alle lever under og som 

vi ikke kan endre (Christoffersen 1999). Den er en forutsetning for den etiske fordringen, som 

får sitt innhold ut i fra at vi er avhengige av hverandre. I denne avhengigheten ligger det makt. 

Når vi har makt over hverandre, melder det seg en fordring: Vi skal ta vare på det av vår 

nestes liv som vi har i vår hånd.

Løgstrup skriver at fordringen er taus. Den krever at vi skal ta vare på den delen av vår nestes 

liv som vi har del i, men fordringen sier ikke hvordan vi skal gjøre dette. Slik kan en si at det 

er vårt eget ansvar å vurdere hva som bør gjøres. Den enkeltes skjønn er viktig. Dette betyr 

ikke at en kan la være å ta hensyn til sosiale normer og nestens egne ønsker og krav, men at 

en ikke alltid kan ta hensyn til dette i etiske avgjørelser (Christoffersen 1999).

Den etiske fordringen er radikal. Det betyr at vi er utlevert til hverandre både i mistillit og 

tillit. Fordringen krever at jeg tar vare på både venner og fiender hvis jeg har den andre i min 

hånd (Christoffersen 1999). Dette betyr at den radikale fordringen ikke er gjensidig. Den 

fungerer ikke slik at en inngår avtaler om å hjelpe hverandre og kun gir hjelp hvis en vet at en 

får hjelp tilbake. Fordringen er ensidig (Christoffersen 1999). Det er ikke vi som stiller 

fordringen til hverandre, fordringen er ikke vår. Den etiske fordring blir til gjennom relasjoner 

vi har (Christoffersen 1999). Når vi kommuniserer med hverandre bruker vi konvensjoner 

som rammer for dialogen. Konvensjonene kan være positive ved at de veileder oss i hvordan 

vi skal være sammen med andre, de hjelper til med å regulere samværet. Løgstrup skriver at 

konvensjonene gir samværet skikkelse og form. Noen ganger må vi overse konvensjonelle 

forventninger fordi moralske grunner krever det. Konvensjonene kan noen ganger hindre at vi 

tar hensyn vi burde ta ovenfor vår neste (Christoffersen 1999).

Den etiske fordring kan minne om budet om nestekjærlighet. En forenklet måte å tenke om

kjærlighet på, er at en skal ha bestemte følelser for nesten. Løgstrup mener at å redusere 

kjærlighet til kun følelser er for enkelt. Det er en god logikk i nestekjærlighetsbudet om å 

elske sin neste som seg selv. Fordi alle forventer at andre skal ta hensyn til seg, kan vi forstå 

fordringen om at vi skal ta hensyn til andre. Når vi selv ønsker å bli elsket, kan vi forstå 

fordringen som blir til i møtet med den andre (Christoffersen 1999). ”Min egen kjærlighet til 

meg selv gjør det mulig å forstå kravet om uselvisk å elske den andre, fordi det er nettopp 
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uselviskhet jeg i min selvkjærlighet forventer av min neste. Jeg kan forstå at jeg skal bruke 

den makten jeg har over andre til deres beste, fordi det er nettopp slik jeg forventer at de skal 

bruke den makten de har over meg” (Christoffersen 1999, s. 42).

Spontane livsytringer kan være enn annen måte å få tilgang til den etiske fordringen.

Fordring og livsytring er så tett sammenknyttet at vi ikke kan skille dem. Spontane 

livsytringer kan være tillit, ærlighet og spontanitet. Fordringen krever at en setter den andre i 

sentrum. Fordringen er ikke opptatt av normer og regler, men hvordan vi er mot nesten vår.

De spontane livsytringene er opptatt av det samme. Barmhjertighet, tillit og talens åpenhet er 

til for nestens skyld (Christoffersen 1999). Selv om fordringen vil at vi skal ta ansvar for den 

andre som vi har i vår hånd, betyr ikke det at vi skal overta den andres ansvar for seg selv. På 

samme måte skal en heller ikke gi fra seg ansvaret for seg selv til andre.

Finnes det en spesifikt kristen etikk?

Løgstrup aviser at det finnes en egen spesifikt kristen etikk. Grunnen til det er at den etiske 

fordringen er taus. Vi må selv finne ut hvordan vi skal ta vare på den delen av vår nestes liv 

som vi har i vår hånd (Christoffersen 1999). Løgstrup viser til at Jesus ikke bryter fordringens 

taushet. Jesu liv er forkynnelse om fordringen som er taus. Med dette mener Løgstrup at det 

ikke finnes en egen materialetikk. Det finnes ingen etikk med spesifikt kristne løsninger på 

spørsmål. Men det finnes en kristen grunnlagsetikk. Den etiske fordringen er et eksempel på 

det. Det betyr en kristen gjennomtenkning av hvordan forholdet er mellom kristen tro og etikk 

(Christoffersen 1999). Derfor må kristne forholde seg til og ta stilling til etiske spørsmål på 

samme måte som alle andre. Selv om Løgstrup kaller dette en allmenn etikk, bygger hans 

allmenne etikk på kristen grunnlagsetikk (Christoffersen 1999). Dermed forutsetter han ikke 

at alle skal slutte opp rundt at hans etikk er gyldig. Men han skriver at kristne må kunne 

forsvare sine tolkninger av den etiske fordring på en måte som kan bli forstått allment 

(Christoffersen 1999). En kan si at det ubetingede ved den etiske fordring er at den ikke har 

en tredje instans, som for eksempel Gud, som vurderer etikken. 

Bluferdighet, sjenanse og urørlighetssone

Bluferdighet er noe vi mennesker har. Bluferdigheten hjelper oss til å sette grenser ovenfor 

oss selv og hindrer oss i å overtrampe andres grenser. Løgstrup skiller mellom sjenanse og 

bluferdighet. Han skriver at sjenanse skal hjelpe oss til å sette grenser for vår åpenhet med 
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andre, mens bluferdigheten regulerer hvor langt andre mennesker får trenge inn på oss 

(Christoffersen 1999). Bluferdigheten skal hindre at en stiller egen godhet uformidlet synlig 

for andre. Faren ved dette er at en kan ende opp med å fokusere for mye på egen godhet. Det 

kan gå ut over den delen av den andre sitt liv som vi har i vår hånd. En kan si at 

bluferdigheten gir følelser og drifter skikkelse og form (Christoffersen 1999). Hos alle 

mennesker finnes det en privat grense som markerer en urørlighetssone. Denne grensen skiller 

mellom våre grunner og våre motiver. Hvis vi prøver å gå etter den andres motiv, er grensen 

til det private krysset. Det er lettere å forsvare seg mot angrep på sine grunner enn mot angrep 

på sine innerste motiver. Dette kan ødelegge den saklige diskusjonen. 

Menneskeverd og solidaritet

Løgstrup mener at menneskets handlinger kan være formålsløse og formålstjenelige. 

Mennesket selv kan derimot ikke være formålsløst eller formålstjenelig. Alle mennesker er 

like på dette punktet og har samme menneskeverd (Christoffersen 1999). Grunnlaget for 

solidaritet ligger i en forestilling om at noe er felles. Løgstrup skriver at den gjensidige 

avhengigheten, interdependensen, gir en følelse av at noe er felles. I Den etiske fordring

skriver Løgstrup om forestillingen i det moderne om at hvert enkelt menneske er selvstendig 

og uavhengig. Løgstrup er redd etikk og moral kan bli redusert til spørsmål om hva det 

selvstendig og uavhengige mennesket kan gjøre uten å miste sin selvstendighet. Det kan bli 

redusert til å dreie seg om hva mennesket kan gjøre for å realisere egen selvstendighet 

(Løgstrup 2000). Løgstrup mener det blir galt hvis selvstendighet og uavhengighet skal være 

den grunnleggende forestillingen om hva det innebærer å være et menneske (Løgstrup 2000). 

Hvis en tenker at det enkelte selvstendige menneske utgjør en verden for seg selv, vil etikken 

kun avhenge av mennesket selv. Verden blir menneskets eget verk og Gud blir ikke 

nødvendig. Løgstrup kaller dette det selvberoende mennesket, det som ikke trenger Gud, men 

som selv har overtatt Guds plass som verdens skaper. Som motpol til forestillingen om det 

selvberoende menneske setter Løgstrup tanken om at vi er hverandres liv og skjebne. Vi

møter aldri et annet menneske uten at vi har noe av den andres liv i vår hånd. Uavhengigheten 

blir likevel ingen illusjon, men det at vi er hverandres liv og skjebne, gir uavhengigheten et 

annet fundament (Løgstrup 2000).
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Løgstrup og barn

Løgstrup skriver at barn er forskjellige fra voksne på den måten at de er for impulsive til å 

dekke over sine motiv. Dette gjør at voksne kan se og kommentere barns motiv 

(Christoffersen 1999). Å gå løs på et menneskes motiv kan sammenlignes med et overfall. 

Men også barn har en urørlighetssone. Voksne burde lære seg å trekke skillelinjer mellom sak 

og motiv hos barn (Christoffersen 1999). Samtidig må voksne ha en annen balansegang i møte 

med barn, fordi voksne har et oppdragelsesansvar. Dette medfører at når et motiv åpenbart 

ikke er godt, må en vektlegge det ansvar en har som oppdrager. Likevel skal en passe seg for 

å invadere barnets liv (Christoffersen 1999).

Løgstrup skriver om forvekslingen mellom radikalitet og ubegrensethet. Radikaliteten i den 

etiske fordringen betyr at fordringen må skje i uselviskhet. Den består ikke i at en person får 

ubegrenset ansvar for alle ting hos den andre. Dette kan være en utfordring i oppdragelsen av 

barn. Foreldrene har barnets frihet og selvstendighet i sine hender når de skal oppdra barnet. 

Ansvaret ligger i å selvstendiggjøre og frigjøre barnet fra foreldrene. Mange foreldre gjør det 

motsatte. Det ubegrensede betyr at foreldrene gjennom moral og regler ønsker å få barnet til å 

handle etter deres ønsker i all fremtid. Dette er et overgrep mot barnet (Løgstrup 2000). Et 

mål om å styre barnets karakter i en retning, er å ta fra barnet dets frihet og selvstendighet. 

Foreldres ærgjerrighet på barnas vegne kan gi barna en oppdragelse som kan frarøve dem 

livsmotet. Det er ingenting som gir en person rett til å bestemme over et annet menneskes 

individualitet eller vilje. Men grensene kan være vanskelige å trekke, spesielt når det gjelder

barn. (Løgstrup 2000). 

Barn har ikke har lært å reservere seg og kan derfor ikke slå seg til ro med forbeholden tillit. 

Som følge av dette kan barn oppleve å bli skuffet i sin tillit og bli utrygge og usikre (Løgstrup 

2000). Barnet viser tillit uten forbehold. Hvis det ikke blir skjermet av konvensjonene kan det 

bli vanskelig. Hvis barnet ikke møter kjærlighet blir livsmulighetene til barnet ødelagt 

(Løgstrup 2000). Tillit hører til i alle samtaler, for i samtalen utleverer man seg til hverandre. 

I samtalen blir det stilt en bestemt fordring til den andre. ”Dermed går fordringen –uutalt- ut 

på at en selv blir mottatt ved at ens tone blir antatt.” (Løgstrup 2000, s. 36). Løgstrup skriver 

at kommunikasjon mellom mennesker kan være vidt forskjellig, men et fellesktrekk er at en 

drister seg frempå for å bli møtt av den andre. En utleverer seg i tillit til hverandre. Dette er 

det etiske livs grunnfenomen (Løgstrup 2000). Slik kan en si at våre holdninger til hverandre
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er med på å forme den andres verden. Tilliten er gitt til oss, vi er skapt med den. Vi er skapt 

slik at livet vårt ikke kan leves uten at vi utleverer oss til hverandre og legger litt av vårt liv i 

den andres hånd (Løgstrup 2000). Menneskelivets dilemma er at alt som ikke er å 

imøtekomme og ha omsorg for den andres tillit, er å ødelegge den. Derfor har vi 

konvensjonene som hjelper til med dette dilemmaet (Løgstrup 2000). Når en ikke blir møtt, 

prøver en å dekke det til. Da blir det ofte moralske bebreidelser av hverandre fordi all 

kommunikasjon innebærer selvutlevering. Vi bruker moralske beskyldninger mot hverandre 

fordi utleveringen må skjules (Løgstrup 2000).
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Kapittel 3: Frønes om den moderne barndom

3.1 Innledning

Barn er et omfattende eksempel som jeg skal prøve Løgstrups teorier opp mot. Dette kapittelet 

gir et bilde av hva moderne barndom kan bestå av. Ivar Frønes gir en bred innføring i 

moderne barndom og viser mange sider ved oppvekst i det moderne. Som hovedbok har jeg 

brukt Moderne barndom fra 2003. I Moderne barndom gir Frønes en bred innføring i ulike 

oppvekster barn kan ha i Norge. Han beskriver ulike arenaer barn må forholde seg til. Frønes 

gir et bilde av barndommens kompleksitet i kunnskapssamfunnet. De tekstene jeg har valgt å 

ta med fra andre av Frønes bøker omhandler temaer som også er omtalt i Moderne barndom. 

Jeg har gjort et utvalg av temaer fra Frønes sin litteratur som jeg mener gir grunnlag for å 

diskutere hans forståelse av fellesskap. Materialet er også valgt ut med tanke på å gi et 

helhetlig inntrykk av hva moderne barndom består av for barn i dag.

3.2 Den moderne barndom

Hva er barndom?

Frønes skriver at hva vi tenker at et barn er vil endre seg over tid og variere fra samfunn til 

samfunn. Det varierer også hva samfunnet, familien og barna selv forventer av barnet. Innen 

et samfunn lever barn i ulike kulturer. Familier kan ha forskjellig oppfatning om hvilke

verdier som er viktige å gi videre til sine barn. Barn vokser opp i familier med ulike særtrekk. 

Det kan være rike og fattige familier, med hjemmeværende mor, med utearbeidene mor, uten 

far, med far osv. Dette gjør det umulig å snakke om én barndom. Barndom er et sosialt 

fenomen som viser kompleksiteten i sosiale og kulturelle fenomener (Frønes 2003). Frønes 

introduserer barnet som deltaker i fellesskap. Siden fellesskapene i barns omgivelser er ulike, 

blir barns oppvekst forskjellig.

Den komplekse barndom

Frønes gir leseren en bred innføring i ulike oppvekster barn i Norge kan ha. ”I den moderne 

barndommen møter vi det kommersielle barnet, det organiserte barnet, det marginaliserte 

barnet, de mange barndommer og minoritetsbarndommene. Vi møter skolebarnet, 
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fritidsbarnet og familiens barn, vi ser barns felles interesser og deres ulikheter. Alle disse 

analytiske perspektivene illustrerer barndommens kompleksitet, barn og barndom kan, og må, 

forstås fra mange og ulike vinkler.” (Frønes 2003, s. 14). Frønes forsøker med denne vide 

tilnærmingen å beskrive en kompleks barndom i et moderne samfunn. 

Barndom før og nå

Barndom og oppdragelse er stadig i endring. Generelt kan en si at det har skjedd en endring 

fra ytre kontroll gjennom disiplin, til større fokus på indre kvaliteter hos barn. Før var disiplin 

og orden viktig i skolen. Elevene hadde oppstilling i klasserommet og lærerne hadde stor

autoritet (Frønes 2003). Etter hvert har utviklingen gått mer i retning av fellesskap mellom 

lærer og elev og utvikling av barns indre kvaliteter (Frønes 2003). Samfunnet og barnets rolle 

har endret seg. Blant annet har det skjedd endringer på familienivå. Tradisjonelt sett har barn 

vært sett på som arbeidskraft og en inntektskilde i familien. I den moderne barndom har dette 

endret seg, barnet har blitt en utgiftspost for familien. Dette endrer forholdet mellom barn og 

foreldre. Barn blir realisering av kjærligheten og gir foreldre mening med livet (Frønes 2003).

En følge av dette er at barna er mer i fokus i familien enn tidligere. Blant annet har barn større 

plass i hjemmet rent fysisk ved at boarealet er større og barn i dag blir høyere prioritert i 

familien (Frønes 2003).  Barn har fått en annen type arbeid enn tidligere. Skolen har erstattet 

den tradisjonelle form for arbeid. Det spesielle ved denne type arbeid er at det er rettet mot 

framtiden og at det ikke gir økonomisk gevinst her og nå (Frønes 2003). Dermed kan en si at 

barn har arbeid, men at det er annerledes og har en annen betydning enn før. En større del av 

oppveksten foregår nå i institusjoner som barnehage, skole og skolefritidsordning. Dette betyr 

at de fleste barn stort sett har de samme ordningene. En del av institusjonaliseringen som skjer 

i barnehagen omtaler Frønes slik: ”I utdanningssamfunnets skolemaraton er barnehagen 

grunnmuren, den utvikler de språklige, sosiale og kommunikative ferdighetene som skolens 

maraton krever.” (Frønes 2003, s. 82).

Frønes skriver at vi lever i et moderne kunnskapssamfunn. Konsekvensen av dette er at 

forventningene til barn har endret seg. Samfunnet krever både sosial og kommunikativ 

kompetanse av barn som vokser opp. En av grunnene til dette er at fremtiden blir sett på som 

åpen og kompleks. Tidligere var det viktig å lære barn tradisjoner knyttet til stedet en kom fra. 

Barnas oppvekst var preget av fortidens kultur og tradisjoner og foreldre ønsket å gi 

kunnskap, verdier og tradisjoner videre til sine barn. Et eksempel kan være kunnskap om 
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gårdsdrift. En regnet med at dette var kunnskap som barnet ville få bruk for i fremtiden. I vårt 

samfunn er barndommen i større grad preget av tanken om at fremtiden er åpen. Dette fører til 

løsriving fra tradisjoner, noe som også er et kjennetegn på moderniteten. Barns oppvekst blir 

formet etter hva samfunnet, foreldrene og kanskje barna selv tror barnet kommer til å få bruk 

for i fremtiden. Et eksempel på dette er den økte oppslutning om utdanning. 

Utdanningssamfunnets skal forberede på en kompleks og åpen framtid. Med høy grad av 

kunnskap og evner som fleksibilitet og til raskt å lære nye ting, står barn rustet til å møte en 

åpen fremtid. I dag er det stort fokus på å gi kompetanse på hvordan en skal utvikle en 

individuell framtid. Det moderne samfunnet er krevende. Det stiller krav til barns 

individualitet og deres kollektivitet. Samtidig får barn lite av dette i arv fra foreldre og 

gjennom tradisjoner (Frønes 1987).

Det nye barnet

Ny kunnskap innen spedbarnsforskning de siste 30 årene har gitt samfunnet nye tanker om 

hva et barn er. Ved observasjoner har en funnet at spedbarnet er sosialt og kommuniserer med 

sine omgivelser. Spedbarnet selv tar initiativ til å sosialisere seg, det er ikke passivt til 

omgivelsene. Denne kunnskapen har påvirket synet på barn som gruppe. Frønes omtaler dette 

som det nye barnet: ””Det nye barnet” er kommunikativt orientert, har kommunikative 

kapasiteter og er aktivt i sin egen sosialisering.” (Frønes 2003, s. 30). Det nye barnet har 

interesse for, og vil kommunisere med sine omgivelser. Det tar selv aktivt del i egen 

sosialisering. Disse tankene preger forskning om barnet og dets valgmuligheter i det moderne. 

Barnet som aktivt subjekt kan påvirke sine omgivelser og selv bli påvirket i dialog med andre.

Familie og venner

Jevnaldrende og foreldre utgjør viktige og forskjellige roller i barns liv. Frønes skriver at det

er nytt i den moderne barndommen at barn har lite voksenkontakt utenom foreldrene. Barn er 

i større grad alene på de offentlige arenaene. Andre aldersgrupper har fjernet seg fra dem, 

deriblant voksne. Familiens rolle har endret seg ved at sosial kontroll er en mindre viktig 

oppgave, mens det å delta og involvere seg i barnas liv er blitt viktigere (Frønes 2003). Selv 

om noen sider ved familiens rolle har endret seg, har familien fortsatt å være et stabilt element 

for barn. De lærer andre ting av sine foreldre enn de gjør av jevnaldrende. Foreldre 

representerer stabilitet, med et kommunikativt forhold preget av klare forpliktelser. 

Familierelasjonene er preget av ulikhet og ulike roller. Likevel representerer de stabilitet på 
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den måten at familien prinsipielt alltid er på din side. Foreldre er det stabile følelsemessige i 

barns tilværelse. I tillegg har de det faktiske ansvaret for å forsørge barnet, selv om dette nå er 

så selvsagt at det ikke lenger trekkes frem som en viktig funksjon (Frønes 1994).

Jevnaldrende barn oppfatter andre barn som lik dem selv. Hos jevnaldrende er forholdet 

foranderlig og komplekst. Slike vennskapsforhold er viktig for barns utvikling. Venner er 

likemenn. Det er her barn kan ha en verden som de selv har innflytelse på og som skapes på 

barns premisser (Frønes 1994). Dette betyr at det er her diskusjoner og forhandlinger kan 

testes ut, og det er her barnet kan sammenlikne seg med andre. Det er med venner barn kan 

identifisere seg og sammenlikne seg, og de kan lære å føle empati og forståelse av hvordan 

deres handlinger virker på andre. Det er i relasjoner med jevnaldrende at barn får erfaringer 

med komplekse sosiale forhold (Frønes 2003).

Barn i lek

Lek er et viktig element i barns utvikling. Frønes beskriver leken slik: ”Leken er ofte et eneste 

langt intensivkurs i kommunikasjon om leken; skal vi gjøre slik eller slik?” (Frønes 2003, 

s.112).  Kommunikasjon dreier seg også om å utvikle evnen til å forstå hva andre sier, ikke 

bare betydningen av enkeltord, men hva de prøver å uttrykke. ”Dyktighet i kommunikasjon 

dreier seg derfor i stor grad om sosial følsomhet, evne til å forstå, evne til å uttrykke.” (Frønes

2003, s. 112). Lek gir en læring som kan brukes til å utvikle komplekse ferdigheter, forstå 

komplekse sammenhenger og sammensatte forhold (Frønes 2003). Det er også en viktig 

faktor ved lek at den ofte er mellom jevnaldrende. Det gir en forholdsvis god symmetri, der 

barn selv kan eksperimentere og utvikle seg på egne premisser (Frønes 2003)

Synet på barn og lek har endret seg. Før var leken noe barna selv hadde alt ansvar for. En 

hjemmeværende mor var i nærheten, men organiserte sjelden barnas lek. Barn hadde frihet til 

å organisere egen lek (Frønes 2003). I dag er det motsatte tilfelle. Barn tar ikke lenger like 

mye ansvar for å organisere sin egen lek. Flere forskere er bekymret for at barns liv blir 

overorganisert. I motsetning til i fri lek definerer ikke barn virksomheten i organisert lek selv. 

Diskusjonene om hva en skal gjøre, hvor og når, hvem som skal bestemme og hvordan, 

forsvinner når leken blir organisert. Det er disse elementene i den frie leken som forbereder 

barn på voksenlivet (Frønes 2003). Fri lek er egnet til å utvikle egenskaper som kreativitet, 

innovasjon, selvstendighet og refleksjonsevne. Barn er avhengig av sosial lek for å utvikle 
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slike egenskaper. Da er det et paradoks at det nettopp er den frie leken som er truet. I tillegg 

til en bekymring for at barn ikke selv organiserer leken, er det slik at den organiserte leken 

ekskluderer barn. Mange barn er forhindret fra å delta fordi sosial eller økonomisk bakgrunn 

ikke tillater det (Frønes 2003). Samtidig er den organiserte leken med på å gi barn færre frie

rom, selv om barn søker å skape seg egne frie rom. Dette blir enda et paradoks fordi det 

moderne samfunnets krav til barn krever rom til egen eksperimentering og til selv å ta ansvar 

for eget liv (Frønes 1987).

Selv om Frønes viser hvor viktig leken er for barn som øvelsesarena, stiller han også spørsmål 

ved om leken er idealisert. Lek kan ha negative sider. Det er ikke nødvendigvis slik at barn 

har stor frihet i lek. Valget av hva som skal lekes og at alle skal leke det samme, blir ofte 

bestemt av mektige kamerater. En kan stille spørsmål ved om barn lærer om gjensidighet og 

likeverdighet i leken. Leken kan like godt etablere dominans og underordningshierarkier barn 

i mellom. I de fleste grupper finnes det ledere, og de andre følger lederen (Frønes 1987). I 

mange leker har barn en tilskuerrolle. Lek som paradis, hoppe strikk og hoppe tau er 

prestasjonsleker der de andre barna har en viktig rolle som tilskuere. At barn er passive i lek 

er ikke uvanlig. Når små barn leker med større barn, kan de ofte leke uten å forstå leken. Barn 

overtar ofte leker fra eldre barn og lager dermed ikke egne leker. Ringleker kan være et 

eksempel på det. Barn er sånn sett ikke individualistiske og selvstendige utforskere (Frønes 

1987).

Barn i utdanningssamfunnet

Vårt samfunn krever sosial og kommunikativ kompetanse. Skolen er et sted der en både kan 

ha kompetanseutvikling og identitetsutvikling samtidig (Frønes 2003). I sosial og 

kommunikativ kompetanse ligger det ulike krav. Fordi barn vokser opp i et 

informasjonssamfunn, krever ikke bare det moderne samfunn spesialkunnskap, men også 

evne til å uttrykke seg og forstå andre, og evne til å fortolke og forholde seg til forskjellige 

sosiale sammenhenger (Frønes 1987). Utdanningssamfunnet setter store krav til personlige 

kvalifikasjoner hos barn. Det kan være kvalifikasjoner som kreativitet, selvstendighet og 

refleksjon (Frønes 1998). Alt dette er evner som skal utruste barn til møte med en åpen og 

kompleks fremtid. Skolen og utdanningssystemet i Norge skulle hindre sosiale skiller. I dag 

viser forskning at det motsatte skjer. Selv om utdanningsinstitusjonene gir like muligheter til

alle, har barn ulike forutsetninger for å utnytte mulighetene som skolen gir. Frønes skriver at 



20

det er en nær sammenheng mellom hvordan barn mestrer skolen og fremtidig integrasjon i 

samfunnet. Dermed kan en si at barn har ulike muligheter til å lykkes og ulik risiko for ikke å 

lykkes. Skolen gir reproduksjon av sosiale skiller fordi utdanningssamfunnet er bygd opp slik 

at det imøtekommer noen sosiale sjikt bedre enn andre (Frønes 2003). 

Barn i storsamfunnet

Storsamfunnet har mange forventninger og forhåpninger til barn. Samtidig med nye 

forventninger til barn, har barns posisjon i samfunnet endret seg. En kan se på barns posisjon i 

forhold til økonomiske, sosiale og kulturelle strukturer. I lovgivningen i mange land blir barn 

sett på som en egen gruppering med egne behov. Barn er barn i alle land, selv om det er ulike 

oppfatninger av når en er barn og hva et barn er (Frønes 2003). Samfunnet har blitt mer 

individualisert. Dette gir større fokus på barn som egne individ med behov for egne 

rettigheter. ”Individuering refererer til at individet blir subjekt og rettssubjekt, det vil si blir 

fortolket som et selvstendig individ og ikke bare som en del av en familie eller gruppe.” 

(Frønes 2003, s. 34). Det at barn fremtrer mer som individ bidrar til at de blir oppfattet som 

mer unike (Frønes 2003).

FNs barnekonvensjon er et eksempel på at barns rettigheter og særegne posisjon blir 

fremhevet. Det særegne ved barns posisjon er at de på den ene siden har rettigheter, men på 

den andre siden ikke kan ta fullt ansvar for sine handlinger og dermed trenger særegen

beskyttelse (Frønes 2003). Barn kan utføre handlinger som de ikke kan bli stilt til ansvar for, 

de kan ikke straffeforfølges som voksne. Små barn er for små til å erkjenne hva de gjør, mens 

eldre barn er for små til fullt ut å kunne forstå konsekvensene av sine handlinger. ”... mens 

stemmerettsalderen har gått ned, har den kriminelle lavalderen generelt gått opp. Denne 

paradoksale tendensen avspeiler nettopp dobbeltheten i barns situasjon: Rettigheter er også 

rett til en viss frihet fra ansvar.” (Frønes 2003, s. 35). Uansett er det den sosiale posisjonen 

barn har i samfunnet som er grunnen til straffefrihet (Frønes 2003). Barns posisjon som 

individer har blitt styrket de siste tiårene. Barn er gitt fulle rettigheter på noen områder og 

økende rettigheter på andre områder. Eksempler på dette er at barn skal høres ved foreldres

skillsmisse og at barn har fått økende innflytelse i skolen (Frønes 2003). Barnet blir i større 

grad sett på som et individ i lovgivningen.
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Barn og media

Barn i dag har et nesten umettelig behov for å kunne forstå et komplekst samfunn. Samfunnet 

er vanskelig å forstå og barn har lite voksenkontakt. Samtidig trenger barn levende forbilder 

for å forstå samfunnet. Tv kan være en ny type lekearena for barn. Tv blir til en tankelek der 

barnet i tanken øver seg på å forstå andre og komplekse roller. Å se på tv kan for barn være en 

øvelsesarena og en måte å overvinne den romlige innestengthet som barn er i. Barn kan forstå 

andres perspektiv via tv og se ulike sosiale responser som kan benyttes i den virkelige verden. 

Dette kan være ulike konflikter som lydighet og ulydighet, eller moral kontra umoral (Frønes 

1987). Det som blir formidlet blir ikke nødvendigvis godtatt og akseptert av barna. Umoralske 

program kan styrke barns moral, så vel som å svekke den. Dette kommer an på mottakeren

(Frønes 1987). En annen side ved å se på tv er at grensene mellom voksne og barn blir mer 

diffuse. Barn ser på voksnes problemer og voksnes verdivektlegging, og kan reflektere over 

dette. Dette betyr ikke at barn slippes løs på voksenlivet, men moderne barn er tilskuere til

voksenlivet (Frønes 1987). Denne tilgangen til voksenlivet kom med tv. Barn får innblikk i 

voksne fellesskap uten å være aktiv deltaker. Tradisjonelle leker er i ferd med å bli foreldet og 

utilstrekkelige. Tv gir barn nye impulser til lek. Tv er også mer anonym enn 

barnehagepersonale og andre pedagoger som stimulerer barn til lek. Den måten å leke på som 

voksne introduserer, skaper mindre spontanitet og frivillighet rundt leken. Fordelen med det 

anonyme tv-mediet, er at det ikke er like preget av voksenkontroll og voksen formidling. Fra 

et barneperspektiv er ikke tv en kontrollør og oppdrager. Dette blir forsterket når voksne 

signaliserer at tv ikke er bra for barna. Tv blir noe annet enn det de voksne står for (Frønes 

1987). Tv brukes til å skape en gruppefølelse. Å dyrke et idol på tv kan være noe jevnaldrende 

grupper har til felles (Frønes 2003). Frønes er ganske positivt innstilt til tv og hvordan det kan 

gi barn en bredere forståelse av fellesskap som de ikke selv er deltakere i.

For både barn og foreldre har mobiltelefonen sentrale funksjoner. For barn er den en del av 

det sosiale livet. For foreldre gir den mulighet til å kontakte og kontrollere barn. Teknologien 

blir ikke likt fordi den er ny, men fordi den er nyttig (Frønes 2003). Samtidig tar 

mobiltelefonen vekk løse sosiale sammenhenger. Visse samlingssteder forsvinner og blir 

erstattet av planlagte møter. Dette skaper en strukturerende effekt på barns hverdag, og frie 

møteplasser blir erstattet med ulike livsstiler og aktiviteter (Frønes 1998).
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Internett kan bygge opp under en økt differensiering i barns hverdag. Internett speiler resten 

av den moderne sosialiseringen. Det at ikke alle har tilgang til data og internett gir ulike 

muligheter til å tilegne seg kunnskap og ny teknologi. Det er også forskjeller i bruk av 

datateknologien avhengig av foreldrenes kulturelle kapital. I hjem hvor foreldrene har høyere 

utdanning, bruker barna oftere PCen til mer nyttige ting enn spill. De som faller utenfor er 

ofte barn av foreldre med lavere utdanningsnivå (Frønes 2003). Internett er sammen med 

mobiltelefonen med på å ta bort løse sosiale sammenhenger. Selv om internett skaper 

forskjeller mellom noen grupper, kan det skape en større følelse av likhet mellom andre 

grupper. Barn med like interesser kan møtes på nettet. Frønes kaller dette den globale 

landsbyen. Geografisk avstand betyr mindre og verden får flere fellestrekk (Frønes 1998). Her 

kan barns fellesskap bli utvidet, fordi internett gir nye muligheter for kommunikasjon som 

ikke avhenger av avstand.

Oppvekst og sosialisering 

I den moderne barndommen er sosialiseringsprosessen tosidig. Den ene siden dreier seg om 

hvordan barnet tilpasser seg samfunnet og kulturen. Den andre siden handler om hvordan 

barnet formes som et unikt individ (Frønes 1987). I den moderne sosialiseringsprosessen er 

det like viktig hvordan barn formes eller skapes, som hvordan de selv er med på å skape og

påvirke. I det moderne samfunn er kravene til å tenke selv, påvirke og skape merkbare. For å 

møte slike krav er kvaliteten på sosialiseringsprosessen viktig. Den skal hjelpe barn til å 

utvikle egne sider ved å føle og tenke, og samtidig lære hvordan de kan påvirke (Frønes 

1987). Frønes skriver om viktigheten av en slik sosialiseringsprosess: ”I det moderne åpne 

samfunn er menneskets avhengighet av egen skaperkraft synlig for alle, enten det gjelder den 

felles framtid eller den individuelle.” (Frønes 1987, s. 11). Her ser vi at tankene om det aktive 

barnet virker inn på tankene om sosialisering. Barn har blitt aktivt deltakende i egen 

sosialisering. Kravet til forståelse og refleksjon henger sammen med at å vokse opp i et 

moderne samfunn gjør at en hele tiden kritisk må analysere hva som gir mening. Fordi 

samfunnet er komplekst med stor informasjonsstrøm, må barn lære å reflektere og bruke egen 

fornuft. Å vokse opp i dag innebærer ikke bare å finne enkle løsninger, men å ha evne til å 

forstå sammenheng og mening. Dette har skjedd i takt med at samfunnet har endret seg fra å 

være et samlebåndsamfunn til å bli et moderne samfunn. I det moderne samfunnet er 

kommunikativ og sosial kompetanse sentrale egenskaper som barn må få hjelp til å utvikle i 

sosialiseringsprosessen (Frønes 1987).
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Det hører med til modernitetens oppvekst at den enkelte selv kan forme sin egen historie og 

bidra til å påvirke det kollektive (Frønes 1987). Ideen om at individet er unikt, er en moderne 

ide som gir et nytt syn på barn (Frønes 2003). Barn blir en gruppe som kan skape endring. 

Barn har gått fra å være en passiv gruppe til å få status som unike individer med mulighet til å 

skape. ”En forståelse av sosialisering som utvikling av refleksjon innebærer at sosialiseringen 

utvikler evner til å forandre ”verden”.” (Frønes 2003, s. 28). På denne måten har barn blitt 

kilden til noe nytt. Det er ikke kun slik at barn blir sosialisert og oppdratt til en åpen fremtid, 

barna er også fremtiden. Det nye er at barnet i større grad enn tidligere kan være med på å 

forme denne fremtiden. Å bidra til at barn kan skape og påvirke, legger et stort ansvar på 

samfunnet. Spesielt ansvar som dreier seg om å prioritere læringsmiljøet og 

sosialiseringsvilkårene for barn (Frønes 1987). I en moderne sosialiseringsprosess er det rom 

for gjensidig påvirkning mellom barnet og fellesskapet. For å få til dette må partene 

kommunisere med hverandre. Det er gjennom læring og erfaringer at barn utvikler egenskaper 

som refleksjon, kommunikasjon, å forstå og selv bli forstått, tolkning av sosiale 

sammenhenger og innsikt i egne kulturelle koder. I tillegg til det ansvaret som 

utdanningsinstitusjonene har, er leken en viktig arena for tilegnelsen av slik kunnskap. Leken 

og utdanningsinstitusjonene utfyller hverandre i sosialiseringsprosessen. (Frønes 1987).

Identitet i den moderne barndommen

Før var det mer gitt hvem man skulle være og hvilken identitet man skulle ha. I det 

postmoderne er oppgaven med å finne seg selv viktig. Identitet dreier seg om hvordan den 

enkelte forstår seg selv, om andres forsestillinger av den enkelte og om hvordan dette blir 

påvirket i sosiale fellesskap. Identitet består i egen forståelse av seg selv og ytre 

presentasjonsformer i møte med andre (Frønes 2003). Dette gjør at en må tenke nytt om 

identitetsbegrepet. I det moderne har vi fått en mer kompleks identitetskultur. Det har blitt et 

skille mellom en egen privat identitet og en sosial identitet. Forskjellen handler om at den 

private identiteten er mer stabil, selv om den alltid vil være i utvikling. Den sosiale identitet er 

mer skiftende. Dette gjør at den sosiale og kulturelle identitet er noe som må reflekteres over 

og konstrueres (Frønes 1987).

Identitet handler om å teste ut meninger og verdier. Identitet blir til i forhandling med andre. 

Dette ser vi særlig i ungdomstiden. De fleste unge møter verden sammen med jevnaldrende.  
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Tenåringer ser på verden uten eldre generasjoners tradisjon eller ballast. I tenåringstiden 

utvikles evnen til refleksjon. Det blir mulig å reflektere over alt som ble tatt som en selvfølge 

i barndommen. Gjennom refleksjon over verden utvikles holdninger, verdier og tenkemåter 

som skaper mening og identitet. Mening og identitet er sosiale forhold som gir tenkemåtene 

som utvikles i tenåringstiden stor betydning. Den forståelsen av verden som dannes i 

ungdomstiden har en tendens til å feste seg og vedvare gjennom livet (Frønes 2003). 

Identitetsproblemer er et forholdsvis nytt fenomen. Dette har sammenheng med at identiteten 

ble en oppgave når moderniteten kom. Identitetsproblemer handler om at en må konstruere 

seg selv (Frønes 1987). Frønes skriver at mennesket er et symbolsk vesen og en symbolsk 

konstruksjon: ”Som individ, som deltager i et samfunn, er jeg ikke et vesen som kan uttrykke 

meg med symboler, jeg er et byggverk av symboler (...) Som byggverk er mennesket alltid 

under konstruksjon, forandring, enten det dreier seg om det menneskelige samfunn eller 

kultur, eller det enkelte individ.” (Frønes 1987, s. 10). Hovedtyngden av denne 

konstruksjonen blir utviklet i barne- og ungdomstiden. Fordi identitet handler om å 

konstruere, gjør dette at selvrealisering blir et viktig element av identitet. Siden både identitet 

og selvrealisering er viktige komponenter i vårt samfunn, også for barna, gjør dette at en kan 

snakke om økt individualisering i samfunnet.

Konflikter og forhandling

Frønes beskriver noen kjennetegn ved konflikter hos barn når det gjelder samhandling og 

kommunikasjon. Det spesielle med konflikter knyttet til samhandling, er at i et fellesskap er 

ikke alt gitt på forhånd. Situasjonen er langt på vei noe som blir skapt der og da. Det foregår 

kommunikasjon på ulike nivåer på samme tid og mennesker tolker kommunikasjonen ulikt. 

Derfor jobber vi med å etablere en felles kommunikativ forståelse. Dette kaller Frønes 

kommunikative kontrakter som etableres mellom aktørene og bidrar til at aktørene blir aktivt

handlende i kommunikasjonen. ”Det er ikke slik at disse tilfeldigvis forstår hverandre, de 

etablerer aktivt kontrakter om gjensidig forståelse og felles forutsetninger.” (Frønes 1998, s.

169). Slike kontrakter etableres både mellom voksne og barn, og mellom barn og barn. 

Mellom barn og voksne er kontraktene ofte preget av stabilitet og tydelighet. Mellom barn er 

kontraktene mer preget av usikkerhet og tvetydighet. I dette ligger det mye læring for barn. 

Det fører blant annet til at når de sosiale situasjonene stadig er i endring, dannes det stadig 

nye sosiale konflikter (Frønes 1998). I slike konflikter ligger det ofte en perspektivulikhet. 

Perspektivulikhet oppstår mellom barn når de er jevnbyrdige på en slik måte at begge har rett. 
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Dette gjør at en løsning på konflikten må finnes innenfor et møte mellom to likeverdige 

parter. Dette legger andre premisser for konfliktløsning enn i konflikter mellom barn og 

voksne, som er en konflikt mellom to ulikverdige parter. Motivasjonen for å løse en konflikt 

barn imellom, er at konflikten må løses for at barna skal kunne bli venner og leke videre 

(Frønes 1998). Vennskap er ikke stabilt på samme måte som relasjoner mellom barn og 

voksne. Denne likeverdigheten som barn har med andre barn, gir et stort læringspotensial ved 

perspektivulikheter. ”Gjennom perspektivkonfliktene utvikles evne til fortolkning og 

forhandling knyttet til en faktisk situasjon, samtidig som denne evnen bearbeides i prinsipielle 

betraktninger og diskusjoner om moral og rettferdighet.” (Frønes 1998, s. 174). Barn 

reflekterer om rettferdighet i diskusjoner som bunner i konkrete hendelser. ”I motsetning til 

innenfor familiekontraktene kreves mellom barn nesten alltid en generalisert og prinsipiell 

argumentasjon, med legitimitet som en sentral akse. Ikke bare fordi partene befinner seg i en 

kommunikasjonskontrakt hvor ikke-legitime argumenter vil kunne medføre brudd, men også 

fordi det stort sett vil være tredjepersoner til stede, direkte eller indirekte. Argumentene må 

derfor dreie seg om å overbevise motparten gjennom referanse til felles ideer om rettferdighet 

og moral, og til legitime fortolkninger av situasjonen.” (Frønes 1998, s. 175). Moralsk 

utvikling henger altså nært sammen med evner til perspektivtaking (Frønes 1998). Ved å 

forsøke å sette seg inn i den andres perspektiv, utvikles evner til å kunne se seg selv utenfra 

og fra flere ulike perspektiv.

Barn er gjensidig avhengige av andre, både barn og voksne, for selv å kunne utvikle egen 

evne til perspektivforståelse og moralitet. Samtidig får barn gjennom perspektivkonflikter 

øvet seg på grensesetting og grenseforståelse. I kommunikative kontrakter må egne og andres 

grenser respekteres. Spesielt jobbes det med dette i forhandling mellom likeverdige barn. I 

barn-foreldre kontrakter eksisterer det andre grenser. Relasjonen er preget av tilhørighet, men 

voksne skiller seg ut ved posisjon og kompetanse (Frønes 1998). I nyere sosiologi og 

antropologi blir samfunnet forstått som mer sammensatt og heterogent (Deichmann-Sørensen 

m.fl. 1990). Barn vokser opp til et møte med et samfunn med ulike fellesskap og med ulike 

former for grenser. Flytende grenser og forskjellige grenser i ulike fellesskap, krever at en må 

ha med perspektivet til de som handler innenfor de ulike fellesskapene, for å kunne forstå det 

enkelte fellesskapet (Deichmann-Sørensen m.fl.1990). Denne variasjonen mellom forskjellige 

fellesskap gjør at barn får øvet seg i perspektivtaking. 
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Individualisering

Frønes skriver at når barn i økende grad blir individualisert, handler det om å forstå det 

enkelte barn og barnets unikhet (Frønes 1998). Individualisering gjør at den enkelte kan 

planlegge sitt eget liv og få økt frihet (Frønes 2003). Individualisering betyr at alle i økende 

grad blir forstått som unike. Individuering betyr å gi rettigheter til individer (Frønes 2003). 

Det å vektlegge det personlige trenger likevel ikke å bety at alle er veldig personlige. Det 

handler mer om kulturens forståelse av den enkelte, en oppfatning om at ting og forhold i den 

enkeltes liv kan vises tilbake til personligheten til hvert individ. Et eksempel er at klærne vi 

går med kan være et uttrykk for personligheten (Frønes 1998). Dette er en endring i 

samfunnet som påvirker barna. Problemet med individualisering er at det er med på å 

forsterke sosial ulikhet. Mer frihet og flere muligheter gjør at den enkeltes ressurser til å 

utnytte seg av mulighetene blir viktigere. Både personlige, økonomiske og sosiale ressurser er 

ulikt fordelt. Dette fører til ekskludering av noen grupper (Frønes 2003).

I utdanningsinstitusjonene finnes et felles rammeverk som gir like formelle muligheter for 

alle. De reelle mulighetene er likevel ulikt fordelt. Faktorer som personlige egenskaper, sosial 

posisjon og historiske perioder produserer ulikhet innenfor det samme rammeverket. Norske 

barn var likere i industrisamfunnet da det forelå små skiller i livsstil ut over de tunge, 

tradisjonelle klassegrensene (Frønes 2003). Barndom blir mer preget av at barnet har visse 

livsstiler som er knyttet til visse sosiale fellesskap, til forskjell fra den tiden da alle barna lekte 

sammen i gata (Frønes 2003). Sosialiseringsprosessen blir en kvalifiseringsprosess. Faktorer 

som hemmer denne kvalifiseringsprosessen vil i økende grad føre til marginalisering og 

dårlige levekår som voksne (Frønes 2003). Det å mestre skolen betyr mye for god integrasjon 

som voksen. Det er for eksempel nær sammenheng mellom det å mislykkes i skolen og 

kriminalitet. For barn som for voksne betyr individualisering at mulighetene ikke er likt 

fordelt. En kan at si det er ulike muligheter for både å lykkes og å mislykkes (Frønes 2003).

Verdier i det moderne

I en moderne barndom er ikke tradisjon like viktig som tidligere. Barn kan ikke lære av 

tradisjonen i samme grad som før. Ved tradisjonens tilbaketrekking forsvinner symbolene fra 

sin selvfølgelige plass. Følgen av dette er at mening er noe som vi må konstruere og som kan 

rekonstrueres. Slik blir symboler selvstendige (Deichmann-Sørensen m.fl. 1990). Barn er 

mottakere av tvetydige signaler om hva som er goder i vår kultur. Dette har blant annet 
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sammenheng med kommersialiseringen av vårt samfunn. Kommersialisering kan bety kjøp av 

ting, aktiviteter og tilgang til sosiale møteplasser. Dette kan sende signaler til barn om at det 

gode liv ikke er gratis og dermed ikke tilgjengelig for alle (Frønes 1998). ”På den andre siden 

er forholdet mellom forbruket og det ekte og verdifulle komplisert; klassisk musikk, kunst og 

opplevelser omsettes i et marked på samme måten som potetgull og popmusikk. Det er ulike 

markeder, men ikke noe er utenfor markedet.” (Frønes 2003, s. 90). Kommersialisering setter 

en prislapp på hva som er verdifullt, og er med på å stenge noen barn ute fra det som barn selv 

oppfatter som viktig. Også i familien er det variasjon i hvilke verdier som formidles til barn. 

”Nettopp den moderne, velstående, utdannede middelklassen er bekymret over at tingene 

erstatter kvaliteter i relasjoner. Forbruket forstås som en tingliggjøring, og nettopp barna som 

vokser og lærer, kan lett tro at det er antallet gjenstander og ting som betyr noe i verden.” 

(Frønes 2003, s. 89). Frønes fremhever at barnet i dag er familiens sentrum. Barn er 

realisering av kjærlighet og meningen med livet. 

Media formidler stadig skifter av hva som er verdt noe, verdier er ikke lenger absolutte

(Deichmann-Sørensen m.fl. 1990). Frønes skriver at her må vi både se på hva 

fjernsynskanalene sender og på hva de velger å ikke sende. ”Fjernsyn er ikke et bilde av 

verden; fjernsynsprodusentene lager selv bildene sine.” (Frønes 2003, s. 104). Et eksempel på 

dette kan være en musikkvideo hvor en gruppe presenteres med særegne symboler. I 

musikkvideoen formidles symbolene som om de var ekte, men samtidig er de masker som kan 

endres. Moderne media gir inntrykk av både ekthet og lek på en og samme tid. ”I det moderne 

bildesamfunn er det å søke det ”ekte” ikke et bilde utenfor andre bilder, det er et bilde blant 

andre.” (Frønes 1987, s. 21).

Barn og risiko

Fordi utvikling av identitet og selvrealisering hører med til å vokse opp i et 

kunnskapssamfunn, kan en si at barn vokser opp i et samfunn med økt individualisering. 

Individualisering gir den enkelte større muligheter til å legge opp livet etter sitt eget hode, og i 

større grad tilpasse livet til sin egen person. Denne type samfunn innebærer økt risiko for 

barn. Når mulighetene øker, ser vi at betydningen av individuelle, sosiale og økonomiske 

ressurser øker. Det moderne samfunnet er fylt av forskjellig risikoer for barn. Det er større

risiko og mer sammensatte farer for barn i dag enn tidligere. I et kunnskapssamfunn er det 

mange faktorer som virker inn på hvordan barna lykkes. Foreldrenes økonomiske, sosiale og 
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kulturelle bakgrunn er sentral. Sosial arv og støtte fra foreldrene er viktig for å kunne få 

adgang til mange arenaer i oppveksten. Omgivelser betyr mye for å unngå risiko. 

Sosialiseringsrisiko blir oppfattet som en konsekvens av individuelle forhold. Grunnen til det 

er tankegangen om at alle har like muligheter står sterkt, selv om dette ikke er tilfelle. De som 

ikke lykkes i kunnskapssamfunnet beskrives som ressursfattig og drop-out. ”... ressursfattig er 

en egenskap ved akkurat deg.” (Frønes 2003, s. 150). Det kreves mye for å mestre et moderne 

og komplekst samfunn. Tidlig mestring er viktig for å mestre voksenlivet i vårt 

kunnskapssamfunn. Mulighetene, og dermed også mulighetene for risiko, er ulikt fordelt 

(Frønes 2003).
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Kapittel 4: Analyse

4.1 Innledning

I analysen vil jeg lete etter hva i materialet til Frønes og Løgstrup som sier noe om fellesskap. 

Jeg vil sammenligne Løgstrup og Frønes med utgangspunkt i fellesskap og kartlegge 

fellesskapets betydning i deres tekster. 

4.2 Hva sier Frønes og Løgstrup om fellesskap?

4.2.1 Fellesskap i Frønes’ teorier

Frønes beskrivelser av en moderne barndom handler mye om de ulike fellesskapene barn 

deltar i, hva slags roller barn har i disse fellesskapene, og hvilken rolle fellesskapene har i seg 

selv.

Barn som subjekt i ulike fellesskap

Frønes skriver at barn tilhører flere forskjellige fellesskap. Barns oppvekst er preget av ulike 

roller i ulike fellesskap. Det har skjedd en endring i synet på hva barn er. Forskning på 

spedbarn har gitt nye måter å forstå barn på. Man har funnet at spedbarn er sosiale og selv tar 

initiativ til kommunikasjon og til å sosialisere seg med sine omgivelser. Dette har fått 

konsekvenser for synet på barn som gruppe. Barn blir ikke lenger sett på som passive, men 

aktive og kommunikativt initiativrike i forhold til sine omgivelser. Barnet blir sett på som et 

aktivt subjekt som selv kan påvirke og bli påvirket i kommunikasjon med omgivelsene. Barn 

har trådt frem som unike subjekt i fellesskapet.

Sosialisering i fellesskap

Sosialiseringsprosessen i en moderne barndom er tosidig. Den dreier seg om hvordan barn 

tilpasser seg samfunnet og kulturen og om hvordan barn formes som unike individ. En kan si 

at det er like viktig hvordan barn formes eller skapes som hvordan de selv kan være med på å 

skape eller påvirke. Ideen om at individet er unikt, fører til at barn blir en gruppe som kan

skape endring og påvirke fellesskapet. Både fellesskapssiden og den subjektive siden er 
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sentrale i barns sosialisering. Frønes skriver at i et moderne samfunn er menneskets

avhengighet av egen skaperkraft synlig. Samfunnet har ansvar for å hjelpe barn til å utvikle

egne evner til å skape og påvirke. Dette handler blant annet om læringsmiljø og 

sosialiseringsvilkår for barn. 

Skole og utdanning som fellesskap

Oppdragelsesmønsteret har endret seg i skolen, det har gått fra ytre til indre kontroll. Tidligere

hadde lærerne ansvar for disiplin og orden, mens det i dag er viktigere å utvikle indre 

kvaliteter hos barn. Her ser vi en utvikling mot at barn tar større ansvar for egen disiplin. En 

av årsakene til dette er at utdanningssamfunnet skal forberede barn på en åpen og kompleks 

framtid. I skolen er det økt fokus på å utvikle både barns individuelle og kollektive 

ferdigheter. Grunnen til dette er at samfunnet krever sosial og kommunikativ kompetanse. 

Fordi barn vokser opp i et informasjonssamfunn krever ikke bare samfunnet spesialkunnskap, 

men også evner til å uttrykke seg, til å forstå andre og til å fortolke og forholde seg til 

varierende sosiale sammenhenger. Dette er ferdigheter som barn vil ha nytte av i møte med en 

åpen og usikker fremtid. Her ser vi at storsamfunnet stiller krav til enkeltindividet om å 

utvikle gode kommunikasjonsferdigheter. Utdanningssamfunnet forventer og setter krav til 

personlige kvalifikasjoner hos barn. Det veltilpassede barnet skal utvikle evner til å møte det 

moderne samfunns krav. Å kommunisere godt er en viktig kvalifikasjon i et moderne 

samfunn. I tillegg er barns kreativitet, selvstendighet og refleksjon viktige evner. I et moderne 

samfunn er mennesket avhengig av egen skaperkraft. Dette gjelder både den individuelle og 

den felles fremtid. Barn utvikler de ovennevnte egenskapene gjennom læring og erfaring. I 

tillegg til utdanningsinstitusjonene, er lek en måte barn kan tilegne seg denne kompetansen 

på, og en arena hvor de kan øve opp disse egenskapene.

Lek som fellesskap

Lek er trening i sosial kompetanse, språk og kommunikasjon, og den skjer i fellesskap med 

andre. Når barn organiserer leken selv er kommunikasjonen ofte ganske kompleks. Barna har 

forskjellige og mange roller, og de bytter roller med hverandre. I leken diskuterer, organiserer 

og bestemmer barn hva som skal gjøres, hvor det skal gjøres og hvordan det skal gjøres. Slik

utvikler barn sosiale ferdigheter og forbereder seg på voksenlivet. Leken er en arena der barn 

får utviklet individuelle ferdigheter innenfor rammen av et fellesskap. Forutsetningen for dette 

er at leken er fri. Samtidig blir mer av leken til barn organisert. Når leken er organisert, mister 
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barn mye av den positive erfaringen som selvorganisert lek gir. Lek i fellesskap er ikke 

tilstrekkelig i seg selv, leken må være fri.

Familien som fellesskap

At barnet fremtrer som et tydeligere subjekt, ser vi også i temaene som omhandler barn og 

familie. Barn er ikke lenger arbeidskraft i familien. De er i dag en realisering av kjærlighet 

mellom foreldre. Hvis vi ser på familien som et fellesskap, er ikke bare barn et eget subjekt i 

familien, men et midtpunktets subjekt. Barnet blir gitt en meningsfunksjon, det bidrar til å gi 

foreldre mening med livet. 

Venner som fellesskap

Familien og vennekretsen er barnets nærmeste omgivelser. Frønes skriver at familie og venner 

representerer svært ulike fellesskap for barn. Familien representerer stabilitet, mens forhold til 

venner ofte er mer dynamiske og komplekse. Det er i fellesskap med venner at diskusjoner og 

forhandlinger testes ut. I møte med venner får barn erfaring med komplekse sosiale forhold. 

Spesielt gjelder dette perspektivulikhet mellom barn. Barn forstår at konflikten må løses for å 

kunne fortsette å være venner. Det er stort læringspotensial i slike konflikter. Barn må 

fortolke og forhandle med hverandre med utgangspunkt i faktiske situasjoner. Det er i slike 

situasjoner barn har diskusjoner om moral og rettferdighet. I perspektivulikheter mellom barn 

er det ofte flere venner til stede. Argumentene som barna bruker i diskusjonene må derfor 

kunne overbevise en tredjepart ved å vise til felles ideer om moral og etikk. Moralsk utvikling 

er nært knyttet til evne til perspektivtaking. Når barn utvikler evner til å se andres perspektiv, 

utvikler de evner til å kunne forstå seg selv utenfra og fra flere forskjellige perspektiv. I 

vennefelleskap utvikler barn evnen til å forstå både seg selv og andre bedre. I felleskap med 

foreldre er det annerledes. Der er utgangspunktet at to ikke-likeverdige parter diskuterer, og 

læringseffekten blir dermed mindre. 

Felleskap med venner og familie er viktig for identitetsutvikling. Barn skal lære å forstå og 

forholde seg til andre, samtidig som de skal finne ut av seg selv og sin egen identitet. I et 

moderne samfunn er identiteten kompleks. Den handler både om hvordan den enkelte forstår 

seg selv og om hvordan andre oppfatter den enkelte.  Frønes skriver om en personlig identitet 

som er ganske stabil og en sosial identitet som er mer skiftende. Begge disse formene for 

identitet er knyttet til fellesskapet fordi identitet blir til i forhandling med andre. Identitet og 
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mening er sosiale forhold. En utfordring som kan gi barn identitetsproblemer i dag, er at 

identitet i et moderne samfunn handler om å konstruere seg selv. Mennesket er et symbolsk 

vesen og en symbolsk konstruksjon. Store deler av denne konstruksjonen av identitet foregår i 

barne- og ungdomsårene. Barn må skape seg selv og sin identitet. Selvrealisering blir en del 

av oppveksten. Dette gjør at en kan snakke om en økt individualisering blant barn.

Storsamfunnet som fellesskap

Det gjenspeiler seg i lovverket at samfunnet har endret syn på barn. Her har barns posisjon 

som individ blitt styrket. Individet har blitt subjekt og rettssubjekt, det har skjedd en 

individuering. Det vil si at barnet blir forstått som et selvstendig individ og ikke bare som en 

del av en familie eller en gruppe. Dette bidrar til en oppfatning av barn som unike.

Media og informasjonsteknologi som fellesskap

Frønes har et ganske positivt syn på tv som medium. Han mener at tv ikke nødvendigvis er et 

passivt medium for barn. Tvert i mot kan det være en ny lekearena i form av tankelek. 

Gjennom å se på tv får barn innblikk i fellesskap som de selv ikke deltar i. Her kan barn se og 

lære av relasjoner mellom mennesker som de ellers ikke hadde fått innblikk i. Barn i dag har 

stort behov for lek som middel til å forstå et komplekst samfunn. Samfunnet er vanskelig å 

forstå og mange barn har lite voksenkontakt. Barn trenger levende forbilder for å forstå 

samfunnet. Det kan tv bidra til.

Frønes nevner positive sider ved mobiltelefoni. Mobiltelefonen kan brukes til å knytte 

nærmere bånd mellom foreldre og barn. Det er et nytt verktøy som kan gi økt kontakt og 

dialog mellom foreldre og barn. Samtidig kan det gi foreldre en mulighet til øket kontroll over 

sine barn. I forhold til venner er mobiltelefonen med på å ta vekk løse sosiale sammenhenger. 

De blir erstattet av planlagte møter. Mobiltelefonen bidrar til at barn har en mer strukturert 

hverdag enn før. Det enkelte barn har sin plass og gjør sine ting. Dette betyr at barn i større 

grad har ulike livsstiler og deltar i utvalgte fellesskap.

Internett er sentralt i barns oppvekst i dag. Internett er med på å skape nye fellesskap og 

kontakter uavhengig av geografi. Avstand betyr mindre og verden får flere fellestrekk. 

Internett kan skape sosiale møter som tidligere ikke var mulig. 
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Eksklusjon fra fellesskap

Mening er noe som kan konstrueres og rekonstrueres. Mening er foranderlig og det gode liv 

kan kjøpes. Det er opp til den enkelte å utnytte mulighetene til å skape seg et godt liv. Dette 

henger sammen med økt kommersialisering av vårt samfunn. Barn erfarer at det kreves 

penger for å få tilgang til ulike goder. Penger kan gi tilgang til materielle goder, aktiviteter og

visse sosiale møteplasser. Dette betyr at enkelte fellesskap er ekskluderende for alle som ikke 

har tilgang. Barn i dag er utsatt for andre risikoer enn tidligere. Frønes nevner faren for at barn 

ikke mestrer skolegang og havner i drop-out grupper. En annen risiko er at barn som ikke blir 

godt integrert i barndommen har stor risiko for å falle utenfor som voksen. Barndommen har 

større betydning for barnets voksne liv enn tidligere. Foreldrenes økonomiske, sosiale og 

kulturelle bakgrunn har betydning for graden av risiko barn er utsatt for. Hvem som utgjør 

barns nære omgivelser, har betydning for hvilke fellesskap barn deltar i og for hvor utsatt de

er for risiko.

4.2.2 Fellesskap i Løgstrups teorier

Løgstrup skriver at fellesskapet er fundamentet for moralske handlinger. Han mener at etikk 

ikke blir til ut i fra en objektiv distanse til livet, men med utgangspunkt i menneskets egne 

livserfaringer. Dermed sier han at etikk og liv henger nært sammen. Når vi diskuterer etikk er 

vi deltakende med våre liv. Løgstrup knytter sammen liv og etikk slik at de ikke kan skilles. 

Han skriver at i etikken står både verdier og egen eksistens på spill. Løsningen på etiske 

spørsmål må stå i samsvar med om vi kan stå inne for løsningen med vårt liv.

Menneskets verdi i fellesskapet

Utgangspunktet for Løgstrups etikk er at verden er gitt oss, at den er skapt. Dette er noe alle 

mennesker har til felles. Menneskets verdi kan ikke bestemmes ut i fra dets handlinger. Hvert 

enkelt menneske har like stor verdi. I et fellesskap betyr det at alle er like mye verdt 

uavhengig av handling.

Avhengighet av fellesskapet

Løgstrup beskriver fellesskap som noe vi er avhengige av. Alle mennesker lever i en gjensidig 

avhengighet av andre. Når vi møter et annet menneske, har vi automatisk noe av den andres 

liv i vår hånd. Dette er et grunnvilkår vi lever under og som vi ikke kan endre. Dette er en 
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forutsetning for den etiske fordring som får sitt innhold ut i fra at vi er avhengig av hverandre. 

Når vi er avhengige av hverandre får vi makt over hverandre. Fordringen om å ta vare på det 

den delen av vår nestes liv som vi har i vår hånd, skal hindre at vi utnytter denne makten. Den 

etiske fordring gjelder både venner og fiender. Altså er ikke den etiske fordringen 

nødvendigvis gjensidig. Grunnen til dette er at det er ikke vi som stiller den etiske fordring til 

hverandre. Den blir til gjennom relasjoner vi har og fellesskap vi deltar i. Løgstrup skriver at 

vi er avhengig av fellesskapet og at det er i fellesskapet etikken blir til.

Løgstrups etikk i møte med fellesskap

Løgstrup skriver at vi ikke får vite hvordan vi best kan ivareta den andre, vi får ikke vite hva 

som er riktig å gjøre i gitte situasjoner. Vi har et ansvar i møte med den andre og må bruke 

vårt eget skjønn til å finne ut hvordan vi best kan ivareta den andre. Likevel finnes det 

rammer i form av sosiale normer og konvensjoner. Disse rammene hjelper til med å regulere 

samværet med andre og gir retningslinjer for hvordan vi skal fungere i et fellesskap. Enkelte 

ganger må vi likevel overse de sosiale normene og konvensjonene, hvis de hindrer oss i å ta 

hensyn til den andre. 

For å gi et perspektiv på hvordan vi skal forholde oss til den makten som gjensidig 

avhengighet gir, kan vi tenke på budet om nestekjærlighet. Det handler om å elske sin neste 

som seg selv. Den makten vi har over andre må brukes slik som vi skulle ønske at den ble 

brukt mot oss selv. Den etiske fordring er ikke opptatt av normer og regler, men av hvordan vi 

er mot nesten vår. I tillegg til konvensjoner og sosiale normer finnes det spontane livsytringer 

som barmhjertighet, tillit og talens åpenhet. De er til for nestens skyld. 

Løgstrup skriver videre at det er visse egenskaper ved mennesker som regulerer forholdet til 

fellesskapet rundt dem. Bluferdighet, sjenanse og urørlighetssonene er slike egenskaper. 

Bluferdigheten setter grenser for hvor langt andre mennesker kan få trenge inn på oss. Den 

skal hindre at vi stiller vår egen godhet ubeskyttet til syne for andre. Sjenanse derimot, skal 

hjelpe oss til å sette grenser for vår åpenhet med andre. Urørlighetssone hjelper til med å 

skille og respektere skillet mellom sak og motiv. Hvis vi prøver å gå etter den andres motiv,

blander vi sak og motiv og ødelegger den saklige diskusjonen. Vi er gitt et ansvar i møte med 

den andre som vi ikke kan unngå. Likevel setter Løgstrup en grense for det etiske ansvar. Vi 

skal ikke overta den andres ansvar for seg selv. 
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Fellesskap og ivaretakelse av barn

Barn har ikke de samme måtene å sette grenser på som voksne. Barn er for impulsive til å 

dekke sine motiver. Dermed er det lett for voksne å kommentere deres motiv. Voksne har en 

dobbeltrolle i slike situasjoner. De må respektere barnets urørlighetssone samtidig som de har 

et oppdragelsesansvar. Når voksne ser at motivet til barnet ikke er godt, kan ansvaret for å 

oppdra være viktigere enn å respektere barnets urørlighetssone. Her ser vi at barn møter 

fellesskap rundt seg med en åpenhet som gjør dem ekstra sårbare. Løgstrup skriver at all vår 

omgang med andre er basert på tillit. Vi kunne ikke ha fungert sammen hvis vi skulle ha 

mistillit til hverandre. Voksne lærer å beskytte seg samtidig som de lever i tillit til 

omgivelsene, mens barn viser uforbeholden tillit til sine omgivelser. Nettopp derfor er barn

sårbare. Hvis barn ikke får tilbake tillit uten forbehold, kan de bli usikre og utrygge. Derfor er 

barn avhengige av å bli skjermet av konvensjonene.

Fellesskapene må sette rammer for barnet så det ikke får ødelagt sin tillit til omgivelsene. 

Tillit er fundamentalt for kommunikasjon. Tillit hører med til samtalen, for i samtalen 

utleverer man seg til hverandre. Felles for alle samtaler er at man drister seg frem for å bli 

møtt av den andre. Løgstrup skriver at vi utleverer oss i tillit til hverandre og at dette er det 

etiske livs grunnfenomen. Det blir etikk i dette fordi våre holdninger til den andre er med på å 

forme den andres liv. Menneskets dilemma er at alt som ikke er å imøtekomme og ha omsorg 

for den andres tillit, er å ødelegge den. All kommunikasjon innebærer selvutlevering, og hvis 

vi ikke blir møtt kan det føre til moralske bebreidelser av den andre. Vi retter moralske 

beskyldninger mot hverandre for å skjule vår utlevering. En annen side som kan være en 

utfordring i forholdet mellom voksne og barn, er at det etiske ansvar ikke betyr at vi får 

ubegrenset ansvar for alle ting hos den andre. I møte med barnet har foreldrene barnets frihet 

og selvstendighet som sitt ansvar i oppdragelsen. Målet er å frigjøre barnet fra foreldrene. Det 

er lett å gjøre det motsatte. Foreldre kan bruke moral og regler for å få barnet til å handle etter 

deres ønsker. Hvis foreldre styrer barnets karakter i en retning, tar de fra barnet dets frihet og 

selvstendighet.

Fellesskap som utgangspunkt for solidaritet

Løgstrup mener at grunnlaget for solidaritet ligger i en forestilling om at noe er felles. En slik 

felles ting er den gjensidige avhengigheten. Men en slik solidaritet finner vi ikke i 
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moderniteten, skriver Løgstrup.  Spesielt kritiserer Løgstrup modernitetens idé om at 

enkeltmennesket er selvstendig og uavhengig. Han frykter at etikk og moral blir redusert til et 

spørsmål om hva det selvstendige og uavhengige mennesket kan gjøre uten å miste sin 

selvstendighet, og at etikk kan ende opp med å handle om hva den enkelte kan gjøre for å 

realisere sin selvstendighet. Løgstrup mener at vi ikke er uavhengige av hverandre, vi er 

hverandres liv. Han kritiserer ikke totalt det uavhengige og selvstendige mennesket i 

moderniteten, men han gir uavhengigheten et annet fundament. Dette fundamentet er den 

gjensidige avhengigheten. 

4.3 Fellesskap og individ

I tekstene til Frønes kommer det frem at fellesskap er viktig, men beskrivelsen av barn som 

subjekt fremstår som viktigere. Fellesskap blir beskrevet med utgangspunkt i barn og hva 

fellesskap kan være for barn. Dette kommer godt frem i beskrivelsen av familien. Familien 

som fellesskap gir barnet rollen som midtpunkt. Fellesskapet legger til rette for barnet og 

setter det i fokus. I leken skriver Frønes at her kan barnet i fellesskap med andre barn utvikle 

egne individuelle sider. Samfunnet som storfellesskap blir beskrevet ut i fra hvordan det kan 

legge til rette for å løfte fram barn som subjekt. Hvordan barnet kan utvikle egne individuelle 

sider i de ulike fellesskap de deltar i er noe som går igjen.

I Løgstrups tekster er både fellesskap og individ viktig, men det er fremhevingen av 

fellesskapet og dets betydning for enkeltindividet som virker mest fremtredende. Individet blir 

forstått med utgangspunkt i fellesskapet. Fellesskapet er en drivkraft til å ivareta hverandre. 

Han ser på mennesket i lys av fellesskapet og ikke uten det.

Selv om hovedtemaet i Frønes sine tekster er barn, mens det hos Løgstrup er etikk, skriver 

både Frønes og Løgstrup mye om fellesskap. Fellesskap er sentralt i de tekstene jeg har valgt 

å bruke hos de to. Dette kan utgjøre et grunnlag for å drøfte tekstmateriale med utgangspunkt i 

fellesskap.
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Kapittel 5: Drøfting

5.1 Innledning

I dette kapittelet leter jeg etter verdier i Frønes og Løgstrups fellesskap ved å se på deres 

forståelse av individ, fellesskap og etikk. Jeg ser på hvilken betydning dette har for spørsmål 

om barn og etikk. Dette gir meg tilgang til å vurdere Løgstrups teorier opp mot Frønes teorier 

om moderne barndom. Samtidig sier jeg noe om hvordan det er å vokse opp i en moderne 

barndom og om fellesskapets betydning for barn. Jeg tror det finnes trekk av solidaritet i det 

moderne som Løgstrup ikke oppdager, og vil derfor lete etter noe som kan danne 

utgangspunkt for solidaritet i deres fellesskap. Dette gjør jeg ved å stille et spørsmål til teksten 

som jeg har kalt fellesskapsproblemet. Jeg spør om det i Frønes og Løgstrups beskrivelser av 

fellesskap finnes noe som kan danne utgangspunkt for en følelse av noe felles. Løgstrup 

skriver at det må eksistere en følelse av at vi har noe til felles for at solidaritet skal dannes. 

Dette noe felles skal kunne bidra til en etikk som ikke bare ivaretar den enkeltes interesser, 

men danner utgangspunkt for solidaritet.  

5.2 Fellesskap hos Frønes og Løgstrup

Både Frønes og Løgstrup skriver om viktigheten av fellesskapet. Begge mener at etikk og 

moral blir dannet i faktiske situasjoner i et fellesskap.

Frønes har fellesskap som ramme rundt det han skriver om barn og oppvekst. Det er i ulike 

fellesskap at barn utvikler seg og sosialiserer seg. I nyere tid har barnet i økende grad blitt 

oppfattet som et eget subjekt. Dette gjelder blant annet i familien, i skolen og i lovverket. I 

møte med en åpen og usikker fremtid er selvstendighet og uavhengighet viktige egenskaper. 

For å kunne bli selvstendig og uavhengig, trenger barn å utvikle sin kunnskap og sine sosiale 

og kommunikative ferdigheter. Disse egenskapene kan barn utvikle i ulike fellesskap: blant 

venner, i familien, på skolen, i aktiviteter og i fri lek med jevnaldrede. Den selvstendigheten 

barnet utvikler kan det bruke til å påvirke og skape sine egne omgivelser. Skaperkraft er 

viktig i eget liv. ”I det moderne åpne samfunn er menneskets avhengighet av egen skaperkraft 



38

synlig for alle, enten det gjelder den felles framtid eller den individuelle.” (Frønes 1987, s.

11). 

Løgstrup skriver at fellesskapet utgjør et fundament for etikk og moral. Grunnen til dette er at 

vi lever i gjensidig avhengighet av hverandre. Dette er et grunnvilkår ved livet og medfører at 

når vi møter en annen person, har vi litt av den andres liv i vår hånd. Dette gir oss et ansvar 

for å ta vare på den delen av den andres liv vi har i vår hånd. Dette er den etiske fordring. Den 

etiske fordring er taus, og enhver må selv finne ut hva som er den beste måten å ivareta den

andre på. I alle samtaler utleverer vi oss i tillit til hverandre. Ivaretakelsen handler om å finne 

ut hvordan vi best mulig kan ivareta denne tilliten. Dette er uavhengig av om motparten er 

venn eller fiende. Solidaritet skapes med utgangspunkt i at noe er felles. Den gjensidige 

avhengigheten kan være en slik felles ting. Hvis etikken ikke blir fundamentert i fellesskapet, 

kan etikk og moral bli redusert til hva det enkelte menneske kan gjøre uten å miste sin 

selvstendighet. 

5.3 Sammenligning av Frønes og Løgstrups forståelse av fellesskap

5.3.1 Frønes’ forståelse av fellesskap

Menneskesyn 

Utgangspunktet til Frønes er at mennesket ikke er skapt. Mennesket kan konstruere seg selv 

og påvirke sine omgivelser. Frønes skriver at mennesket er et symbolsk vesen. Mennesket blir 

aldri ferdig med å konstruere seg selv, det er under evig konstruksjon. Også barnet kan skape 

sin egen identitet. Frønes skriver at i en moderne sosialiseringsprosess er barnet avhengig av 

egen skaperkraft. I tekstene til Frønes kommer det frem at det er viktig å gi barna 

forhandlingsrom for å kunne konstruere seg selv. Det kan være egne steder der de har 

mulighet til å påvirke og øve innflytelse på omverdenen. Det menneskesynet som Frønes 

beskriver, har flere trekk som samsvarer med det rådende menneskesyn i moderniteten. 

Individet kan skape sin egen identitet og påvirke sosiale forbindelser. Dette er et menneskesyn 

som gir rom for tvil: en konstruksjon kan alltid endres. Den moderne barndom er preget av et 

menneskesyn der identitet kan skapes, endres og forkastes. Barn har mange ulike identiteter 

og livsstiler å velge mellom. Derfor blir det nødvendig å ekskludere uendelig mange ulike 

identiteter og livsstiler. Dette er et menneskesyn som gir mange muligheter til den enkelte. 
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Samtidig gir det stort ansvar til hver enkelt, ansvar for å utnytte muligheter og for å skape seg 

selv. Et mål i dette menneskesynet er at en kontinuerlig fremheving av individet vil gjøre 

individet uavhengig. I denne uavhengigheten ligger menneskets frihet. Barndommen handler 

om å utvikle egen selvstendighet og uavhengighet. For å kunne utvikle disse sidene trenger 

barnet å øve seg i ulike fellesskap.

Autonomi

I det moderne samfunnet trenger barn å være selvstendige. Det moderne barnet trenger stor 

grad av autonomi for å kunne konstruere seg selv. Gode sosiale forhandlingsrom legger til 

rette for utvikling av barnets autonomi. Autonomi er et ideal hos Frønes. I modernitetsteorier 

er fremhevingen av autonomi et ideal som kan spores tilbake til Kant. Her blir autonomi 

fremstilt som en viktig og ukrenkelige del av menneskeverdet. Autonomi er noe som alle har 

rett på og som må respekteres. Autonomi er et mål for de som vokser opp i dagens samfunn. 

Dette preger barndommen og er viktig i alle de ulike fellesskapene Frønes beskriver. Både på 

skolen, i familien og i lovverket har barn fått større autonomi enn tidligere. Barn trenger å 

utvikle sin selvstendighet for å mestre en usikker og åpen framtid. De må stole på egne evner. 

Det selvstendige og uavhengige barnet har alle muligheter til å lykkes og til å skape seg en 

god framtid. Kant skriver at å handle ut i fra selvbestemte prinsipper er det som gir mennesket 

frihet. Mennesket er herre over seg selv ved at det gir seg selv sine egne lover. I dette består 

menneskets autonomi (Henriksen m.fl. 1998). Ved å gi barnet stor grad av autonomi får det 

mulighet til å skape et godt liv. Samfunnet setter krav til at barnet skal utvikle egen 

selvstendighet og refleksjon gjennom de muligheter samfunnet gir. Det er et ideal at barn skal 

kunne påvirke egen framtid. Større rom for at barn skal kunne forhandle seg frem til egen 

identitet, gir barn større frihet til selv å påvirke eget liv. Idealet om autonomi og individets 

frihet påvirker barns oppvekst i det moderne samfunn.

Subjektivitet

Det subjektive og autonome barnet henger nært sammen med den moderne oppvekst. 

Individualisering gjør at den enkelte kan planlegge sitt eget liv og øke sin frihet, noe som 

igjen kan gi større innflytelse. Dette bidrar til at barn blir tydeligere subjekt i de ulike 

fellesskapene de deltar. En øket individualisering gjør at alle i økende grad blir forstått som 

unike. Slik skapes det tanker om at forhold i hvert menneskes liv kan henspeile på 

personligheten til hvert individ. Dette gjelder også barn. For barnet fører fokuseringen på at 
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det er et unikt subjekt til en forventning om å skape en unik identitet. Frønes skriver nyansert 

om det subjektive barnet. Han peker på både positive og negative sider ved det 

individfokuserte samfunnet som preger barns oppvekst. Frønes skriver mest om hvordan 

kulturen ser på barn. Barn er egne subjekt med egne rettigheter og behov. De er ikke lenger 

gitt en identitet i kraft av tradisjoner. De får muligheten til å skape seg en egen identitet og en 

egen livsstil. Barn vokser opp til en framtid som er åpen, men preget av muligheter. 

Mulighetene er der, muligheter som det skapende barnet kan utnytte. Ulempen er at ikke alle 

barn makter å utnytte seg av disse mulighetene. Større muligheter gir økt mulighet for risiko. 

Det er større risiko for at de som ikke tilpasser seg samfunnets krav blir ekskludert. I tillegg er 

det stor risiko for problemer med integrering i voksen alder hvis barn ikke tilpasser seg i 

barndommen. En annen side ved det individorienterte samfunnet er hvordan dette påvirker 

barnets syn på seg selv og samfunnet rundt seg. Barns oppvekst er stadig mer preget av ulike 

livsstiler, tidlige valg av interesser og forming av egen identitet. Mulighetene samfunnet gir til 

å fremme subjektive sider, skaper også forventninger og krav om å forme seg selv som unikt 

individ. Samfunnet krever at barnet skal være aktivt i egen sosialisering og læring. Barnets 

oppvekst er en balansegang mellom muligheter og krav.

Fellesskap

Det autonome og subjektive barnet har en fremtredende rolle i Frønes sitt materiale. 

Fellesskapet er også viktig, men subjektet trer tydeligere frem på bekostning av fellesskapet. 

Dette handler om at samfunnet har blitt mer individorientert. Frønes avskriver ikke 

fellesskapet som viktig, fellesskapet skal være en arena for fremming og utvikling av 

subjektet. Fellesskapet framstår i materialet til Frønes som et verktøy barn kan bruke til å 

utvikle sitt eget selv.

Etikk

Frønes skriver at barn har stor læring gjennom perspektivkonflikter med jevnaldrende. Det 

positive med en konflikt med venner, er at jevnaldrende er likeverdige parter. Motivasjonen 

for å løse konflikten er at en løsning må til for å kunne fortsette å være venner. Når barn har 

ulike perspektiv, utvikler de evner til å fortolke situasjoner og til å forhandle. Samtidig får de 

trening i prinsipielle betraktninger og diskusjoner som handler om etikk og moral knyttet til 

faktiske situasjoner. Barn lærer og reflekterer om rettferdighet gjennom diskusjoner som har 

bunn i konkrete situasjoner. I barns konflikter vil det ofte være en tredje part til stede. Da blir 
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argumentasjonens mål å overbevise den tredje parten om sitt standpunkt ved å vise til 

argumenter som kan legitimeres. Det gjøres ved å henvise til felles ideer om rettferdighet og 

moral, og til andre legitime fortolkninger av hendelsen. Utgangspunktet for forhandling om 

moralske spørsmål er dialogen. Det som er spesielt med all forhandling, er at i et fellesskap er 

ikke alt gitt på forhånd. Situasjonen er langt på vei noe som blir skapt der og da. Mennesker 

treffes og jobber med å etablere en felles forståelse. Dette kaller Frønes kommunikative 

kontrakter som etableres mellom aktørene, og som gjør at alle de involverte blir aktivt 

handlende i kommunikasjonen. Det er ikke slik at mennesker forstår hverandre 

kommunikativt når de treffes. De etablerer kontrakter om gjensidig forståelse og felles 

forutsetninger. Før det i det hele tatt kan tilkomme en kommunikativ konflikt, er det en 

forutsetning at det har vært forsøkt å etablere en felles kommunikativ plattform. Det må 

nødvendigvis ha blitt etablert noen fellesnevnere før det kan oppstå perspektivulikhet. Etikk 

og moral er verktøy som kan brukes til å løse konflikter. Etikk blir en måte å regulere 

samhandling på. Etikk kan handle om hvordan barn skal være mot hverandre og en måte å øve 

seg i prinsipielle betraktninger om rett og galt. Etikk og moral hjelper barn til å regulere 

fellesskapet seg i mellom. Ved å forhandle frem løsninger, lærer barn å sette seg inn i andres 

perspektiv og utvikler evnen til å kunne se seg selv utenfra og fra ulike perspektiv.

5.3.2 Løgstrups forståelse av fellesskap

Menneskesyn 

Løgstrup sitt utgangspunkt er at mennesket og verden er skapt av Gud. Fordi verden er skapt

er den gitt til oss. Dette er noe alle mennesker har til felles. Det at alle har fått livet i gave, gir 

alle mennesker lik verdi. Menneskeverdet er ikke basert på hvordan mennesket konstruerer 

seg selv og hva det gjør. I Løgstrups tekster er barn og voksne likestilte når det gjelder 

menneskeverd. 

Autonomi

Løgstrup mener at autonomi må modereres. At mennesket er autonomt må ikke bli hele 

forståelsen av hva et menneske er. Problemet er at etikk kan bli redusert til å dreie seg om hva 

det selvstendige og uavhengige mennesket kan gjøre uten å miste sin selvstendighet.  Han 

skriver at hvis mennesket mener det er uavhengig og er en verden for seg, så trenger ikke 

mennesket Gud.  Da kan mennesket selv konstruere sin egen verden. Dette er han kritisk til.
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Subjektivitet

Løgstrup mener at vi som subjekter er avhengige av fellesskapet. Vi blir dannet til subjekter 

ved å være i fellesskap med andre. Subjektet skal utvikle seg til et unikt individ innenfor 

rammene av fellesskapet, ikke løsrevet fra det. Han skriver at den makten vi får gjennom den 

etiske fordring kan minne om budet om nestekjærlighet. Vi skal ivareta den andre slik som vi 

selv ville blitt ivaretatt. Bare gjennom vårt eget ønske om å bli elsket, kan vi forstå hvordan vi 

skal ivareta vår neste. Vi ser den andre som et unikt individ som vi skal ivareta. Samtidig kan 

vi ikke skille ut ett individ som mer unikt enn et annet. Den etiske fordringen skiller ikke 

mellom hvem vi møter, den gjelder for alle som kommer i vår vei. Ut i fra dette kan en forstå 

det slik at alle subjekter er like unike og at alle har likt menneskeverd. Vi kan ikke rangere 

hvem den etiske fordringen gjelder for.

Fellesskap

Fellesskapet er viktig hos Løgstrup. Fellesskapet er utgangspunktet for etikk og moral. 

Etikken blir til med utgangspunkt i egne livserfaringer. Vi kan ikke skille liv og etikk, de 

henger sammen. Derfor er vi deltakende med våre liv når vi diskuterer etikk. Fellesskapet er 

kjernen for all vår omgang med andre. Vi skal utvikle oss som subjekt, men skal likevel ha et 

fundament i fellesskapet. Løgstrup skriver at subjekt og fellesskap henger nøye sammen. Vi 

skal utvikle vår uavhengighet, men samtidig er vi avhengige av hverandre. Han mener at 

etikken må bli til med utgangspunkt i fellesskapet. Etikk er ikke å fremme subjektets ønsker 

alene. Mye av etikken handler om å regulere samvær mellom mennesker, slik at vi kan 

fungere sammen i et fellesskap. Vi har et ansvar for både oss selv og vår neste. 

Fellesskapsløsninger er dermed ikke nødvendigvis prioritert foran hensynet til subjektets 

ønsker, begge deler må ivaretas. Det han sier er at det uavhengige mennesket ikke må bli

utgangspunktet for etikken, det er ikke forenlig med ivaretakelsen av vår neste. En kan si at 

Løgstrup vektlegger fellesskapet tyngre enn subjektet.

Etikk

Etikk er viktig for ivaretakelsen av vår neste, for den delen av den andres liv vi har i vår hånd. 

Etikk handler derfor om alle møter vi har med et annet menneske. I møte med den andre 

oppstår den etiske fordring. Vi har et ansvar, men vi får ikke vite hvordan vi skal ivareta den 

andre. Etikken er skjønnsbasert, men likevel får vi en rettledning om å ta utgangspunkt i budet 

om nestekjærlighet. Samtidig setter Løgstrup noen rammer: vi skal aldri overta den andres 
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ansvar for seg selv. Etikken er viktig for å ivareta den makten vi får over andre når vi 

utleverer oss til hverandre. All kommunikasjon handler om å utlevere seg til hverandre i tillit. 

Etikken handler om å møte den andre på en slik måte at han ikke sitter igjen med mistillit. I 

møte med barn er ivaretakelsen av den andre satt overfor ekstra utfordringer. En må ta hensyn 

til både det uavhengige barnet, det avhengige barnet og det sårbare barnet. Foreldre har barnas 

frihet og selvstendighet i sine hender. Ansvaret ligger i å frigjøre og selvstendiggjøre barnet 

fra foreldrene. Foreldre skal ikke gjennom moralisering styre barnet slik at det i all fremtid 

handler etter deres ønsker. Barn er avhengige av voksne, men dette gjør ikke at foreldre har 

rett til å bestemme over deres vilje. Barn er åpne og det kan være lett å lese motivene deres. 

Voksne har oppdrageransvar samtidig som de skal respektere barnets urørlighetssone. Når 

foreldre ser at barnets motiver ikke er gode, kan de gå inn å kommentere barnets motiv. Barn 

er avhengig av å lære dette av voksne, men samtidig skal voksne være forsiktig med å 

kommentere barnas motiv for ofte. Barn er mer sårbare enn voksne, blant annet i møte med 

det etiske livs grunnfenomen. I all kommunikasjon utleverer vi oss til hverandre i tillit. 

Fordringen går ut på at en uten å si det med ord, selv blir mottatt ved at ens egen tone blir 

antatt. Barn kan ikke slå seg til ro med forbeholden tillit fordi de ikke har lært å reservere seg. 

Derfor kan barn oppleve å bli skuffet i sin tillit og bli utrygge og usikre som følge av dette. 

Hvis barnet ikke møter kjærlighet, blir livsmulighetene til barnet ødelagt. Slik er etikk viktig 

for å ivareta vår neste og spesielt viktig for å ivareta barnet. 

5.3.3 Sammenligning av fellesskapets betydning hos Frønes og Løgstrup

Tankene til Frønes og Løgstrup om menneskesyn, subjektivitet, autonomi, fellesskap og etikk, 

virker inn på forståelsen av fellesskapets rolle og betydning. Hos Frønes er subjektet og 

fellesskapet avhengig av hverandre. Barn er avhengig av fellesskapet, men individfokuset er 

størst. Hos Frønes er målet for subjektet å bli uavhengig av fellesskapet. Å skape seg selv 

betyr å skape seg selv uten å føle seg avhengig og bundet av fellesskapet. Barn trenger 

fellesskapet for å utvikle seg, men målet er å bli selvstendig og uavhengig. 

Selvbestemmelsesrett og individfokus er mer fremtredende enn fellesskapshensyn. Fellesskap 

hos Frønes fremstår som et verktøy barnet kan bruke til å utvikle individuelle sider. Hos 

Løgstrup er også subjekt og fellesskap avhengig av hverandre. Her er hensynet til fellesskapet 

mer fremtredende enn hensynet til subjektet. Målet for subjektet er ikke å løsrive seg fra 
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fellesskapet, avhengigheten av fellesskapet er et gode. Løgstrup avskriver ikke at mennesket 

trenger å utvikle egen uavhengighet, men mener at den må være fundamentert i fellesskapet.

5.4 Fellesskapets betydning for spørsmål om etikk og barn

Jeg vil nå se på hva Frønes og Løgstrups fellesskapssyn har å si for spørsmål om etikk og 

barn. Jeg vil belyse forholdet mellom fellesskap, barn og verdier, og hvordan en kan se på 

dem i forhold til fellesskapsproblemet.

5.4.1 Frønes 

Det individuelle og uavhengige barnet

Fellesskapet er et sted barn kan forhandle og konstruere sin egen identitet. Fellesskapet er 

således individfokusert. Når fellesskapets rolle er å legge til rette for at barn kan utvikle sin 

egen uavhengighet, kan det gjøre at barn blir sett på gjennom et uavhengighetsperspektiv. Et 

moderne samfunn der målet er å være et uavhengig menneske, gjør noe med synet på barn. Et 

barn blir født inn i avhengighet til sine omgivelser. Spedbarnsforskning fant at spedbarnet var 

aktivt og tok initiativ til egen sosialisering. Dette fikk innflytelse på synet på barn generelt. 

Barn ble nå sett på som subjekt som selv kunne bidra, skape og påvirke seg selv og 

omgivelsene. Dermed fikk det moderne samfunn se at barn passer inn i det moderne samfunns 

krav. Allerede som barn kan en begynne å jobbe med å utvikle egen individualitet og 

uavhengighet. Som følge av de forventningene barnet blir møtt med starter det tidlig med å 

tilpasse seg til voksnes verdier og holdninger. I en moderne oppvekst betyr dette at barn, slik 

som voksne, utvikler egne livsstiler og jobber med å konstruere egne unike identiteter. På 

mange måter kan en få inntrykk av at skillelinjene mellom barn og voksne på dette feltet er 

visket ut. Forventningene til barnet er de samme som til voksne. Barn må konstruere seg selv, 

skape sin egen identitet og tilpasse seg et kommunikasjons- og kunnskapssamfunn. Det aktive 

barnet som selv bidrar til å skape seg selv, er det ideelle barnet. Et slikt barn vil greie å 

integrere seg som voksen og det er tilpasset en åpen og usikker fremtid. Samfunnet er 

individualisert og barn skal fremheve og utvikle sin egen individualitet.
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Det sårbare barnet

Ved at individualistiske sider ved barnet er ønsket og blir fremhevet, kommer andre sider ved 

barnet mer i bakgrunnen. Jeg vil trekke frem at barn er sårbare. De mest sårbare barna havner 

lettere i drop-out grupper. Barn i risikogrupper blir målt opp mot veltilpassede barn som 

makter å utnytte og tilpasse seg mulighetene i det moderne samfunnet. Risikobarn er de som 

ikke greier å utnytte mulighetene, mens det selvstendige og tilpassningsdyktig barnet er det 

riktige barnet. Det kan virke kynisk når det moderne samfunnets krav gjør at noen rangeres 

som vellykkede og andre ikke. Fremhevingen av det selvstendige og uavhengige barnet i 

Frønes beskrivelser av fellesskap, tar ikke hensyn til det sårbare barnet. Barn i risikogrupper 

kan lett bli ekskludert fra miljøer, fordi barn i dag har egne livsstiler. En tidlig ekskludering 

kan ødelegge for fremtidig integrering. Frønes skriver at sjansen for å havne i risikogrupper er 

ulikt fordelt mellom ulike sosial grupper barna vokser opp i. Kravet om selvstendighet og 

uavhengighet gjør at det ikke er like gode rom til de som ikke greier å tilpasse seg. Hvis ikke 

barna selv bidrar til å tilpasse seg det moderne samfunnets krav, kan de havne utenfor. En slik 

holdning virker mer ekskluderende enn inkluderende i møte med barn som er sårbare. 

Barnets avhengighet av fellesskapet

I fokuset på at barn skal utvikle selvstendighet og uavhengighet, blir det i Frønes tekster 

skrevet mindre om hva slags verdi avhengighet til fellesskapet har. Men det blir skrevet mye 

om at barn er avhengige av fellesskap. De er avhengige av ulike fellesskap og til å begynne 

med er de spesielt avhengige av familien. Barn i et moderne samfunn blir ikke møtt med at 

deres hverdag i avhengighet av fellesskapene rundt seg kan være et gode. Dette betyr at barn 

lærer at uavhengighet har en høy verdi, samtidig som det å være avhengige ikke er et ideal.  

Barndom handler om å tilstrebe uavhengighet av andre, med andre ord å bevege seg bort fra at 

de lever i avhengighet. Barn blir ikke møtt på det som er deres hverdag i avhengighet. 

Samfunnet og de andre fellesskap bruker voksne forventninger og verdier i møte med barn. 

Voksnes verdier blir dermed noe som barn må forholde seg til. Det livet barnet i 

utgangspunktet lever, er noe de må jobbe for å kvitte seg med, nemlig et liv i avhengighet.

Det synet på barn som vi møter i tekstene til Frønes, er at barn blir sett på gjennom voksnes 

øyne. Barn må jobbe for å tilpasse seg det moderne samfunnets verdier. De må jobbe for å 

fremme seg selv som uavhengige og selvstendige. Dette er et syn på barn som ikke møter barn 

på at de er avhengige og sårbare. Hvis barn hovedsaklig blir sett på i lys av ønsket om å 

utvikle uavhengighet, gir det et snevrere syn på hva barn er enn det Frønes presenterer som 
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innholdet i en moderne barndom. Fellesskap hos Frønes forteller barn at de må fokusere på 

egen individualitet, egen identitet, egenkontroll og egendisiplin. Barna må utvikle egne 

muligheter. Når samfunnet er preget av konkurranse og uforutsigbarhet er det ideelt å være 

uavhengig. Da kan man sørge for seg selv, og selv gjøre seg fortjent til goder. Det man får er 

det man selv har gjort seg fortjent til. I uavhengighet ligger muligheten til frihet. Frihet er å 

være uavhengig fra andre. Dette er verdier som formidler til barnet at det må stole på egne 

evner og ressurser. Samfunnet er preget av konkurranse, og enhver må konstruere og skape 

seg et godt liv. Uavhengighet og unikhet er verdier som preger barns oppvekst. Akseptert 

adferd er å tilpasse seg det moderne samfunnets forventning. Barnet blir gitt muligheter til å 

utvikle ferdigheter for å mestre et fremtidig kunnskapssamfunn. Det kan dreie seg om både 

utdanning og sosiale og kommunikative ferdigheter. Dette er ferdigheter som det er forventet 

at barn jobber for å bli gode i, fordi de skal være med på å mestre en fremtid som er åpen og 

usikker. Det selvhjulpne og arbeidsomme barnet er et ideal. Idealene i fellesskap hos Frønes 

henspeiler på en tankegang om at den som har utnyttet mulighetene, fortjener de godene en 

har jobbet for. Tanken er at en får som fortjent ved at godene henger sammen med 

arbeidsinnsatsen.

Det autonome barnet

Fellesskap hos Frønes beskriver at individets autonomi og barnets autonomi er viktige verdier. 

Når autonomi er en overordnet verdi, handler moral om hva den enkelte synes er riktig og 

galt. Mennesket blir selvlovgivende. Hos Frønes legger fellesskapet til rette for å fremme den 

enkeltes autonomi. Dermed kan fellesskapsforståelsen hos Frønes gi barn inntrykk av at moral 

handler om hva de selv kan gjøre for å fortsette å fremme sin egen selvstendighet. Samtidig 

legger fellesskapet hos Frønes til rette for forhandling. Utgangspunktet for diskusjoner om 

moral og etikk er perspektivkonflikter basert på konkrete situasjoner. For at barn skal kunne 

bli venner igjen, må de løse konflikten. Dette gjør de ved å forhandle seg frem til enighet. 

Spesielt hvis det er en tredje person til stede, må barna henvise til felles ideer om moral og 

etikk for å kunne legitimere sine meninger. På denne måten må barn gi og ta for å kunne bli 

enige. De må imøtekomme hverandre for fortsatt å kunne være venner. Barn lærer at hva som 

er rett og galt både handler om egne hensyn, om evnen til å kunne ta andres perspektiv, og om

selv å vurdere sitt eget synspunkt utenfra.
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Barnet som unikt subjekt

Barn lever i en avhengighet til fellesskapene rundt seg. De deltar i mange ulike fellesskap og 

dette er en sentral del av oppveksten. I ulike fellesskap lærer de ulike ting. Noe av det barna 

lærer er å finne ut av sin egen identitet og å forstå seg selv i forhold til andre barn. Det er i 

fellesskap med andre de lærer hva som skiller dem selv fra andre. Dette er en naturlig del av 

sosialiseringen. Samtidig lærer de at i et moderne samfunn stilles det krav til selvstendighet 

og uavhengighet. Alle barn må konstruere seg selv og de blir møtt med føringer for hva som 

er det vellykkede barnet. Det er i fellesskapet at barnet skal utvikle alle disse individuelle 

sidene. Barn blir møtt med et økt fokus på individet og at mye av konstruksjonen av et 

menneske skal foregå på individnivå. Fellesskapene skal legge til rette for at barnet skal 

utvikle seg til et unikt subjekt. De lærer at fellesskap er et middel som de kan bruke til å 

utvikle seg selv, et verktøy til selvrealisering.

Fellesskapet som arena for forhandling

Fellesskap er en øvelsesarena for utvikling av individuelle ferdigheter. Frønes skriver at for å 

forstå et stadig mer komplisert samfunn, er barn mer avhengig av fri lek enn noen gang. Det 

er sammen med andre at de øver seg på å forstå samfunnet rundt seg. Barn erfarer at de 

trenger andre, dette er ikke kunnskap de kan utvikle alene. Gjennom konflikter med 

jevnaldrende, lærer barn å forhandle, forstå andres synsvinkler, formidle egne synspunkt og se 

seg selv utenfra. Forhandling dreier seg om å finne felles utgangspunkt. Frønes skriver at vi i 

alle samtaler forsøker å finne en felles plattform basert på en felles 

kommunikasjonsforståelse. Her etablerer vi en gjensidig forståelse og felles forutsetninger. 

Dette oppretter vi for å kunne kommunisere godt, fordi vi i utgangspunktet tolker og forstår 

kommunikasjon med forskjellige og personlige forutsetninger. Både i vanlig kommunikasjon 

og i konflikter må barn se etter fellesnevnere for å kunne kommunisere godt. Samtidig ser de 

forskjeller og ulike perspektiv. I konflikter blir evnene til å forstå hverandres perspektiv og 

samtidig lete etter fellesnevnere for å bli enig godt utviklet. Fellesskapet blir dermed en 

øvelsesarena for å forstå, og lære å ta hensyn til andre medlemmer i et fellesskap.
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5.4.2 Løgstrup

Barnets avhengighet av fellesskapet

Løgstrup mener at vi er avhengige av fellesskapet og skriver sine tekster med dette som 

utgangspunkt. Barn blir sett på som en del av fellesskapet. Dette gjør at barn trer mindre 

tydelig fram som subjekt, de er ikke hovedfokus i teksten. Barn blir betraktet på samme måte 

som voksne, alle er deltakere i fellesskapet. Dette handler om at Løgstrups 

fellesskapsforståelse er basert på at verden er skapt, den er gitt oss. Hvert menneske har like 

stor verdi. Barn blir ikke møtt med forventninger om å konstruere seg selv. Fellesskapet 

legger ikke til rette for at barn skal fremheve sin egen uavhengighet. I forhold til hos Frønes,

er uavhengighet sterkt nedtonet i fellesskap hos Løgstrup. Løgstrup er ikke mot at en skal 

utvikle egen uavhengighet, men uavhengighet skal ikke være hele tanken om hva et menneske

er. Løgstrup er mer opptatt av at vi er avhengige av hverandre. Fordi vi lever i avhengighet av 

hverandre, får vi makt over hverandre. Barn lærer at de ikke skal utnytte denne makten, de 

skal være seg denne makten bevisst. Det er ivaretakelsen av den andre som er sentral. Barn 

blir her ikke sett på i lys av uavhengighet, men i lys av avhengighet. Barn er, slik som voksne,

avhengige av fellesskapet. Avhengighet til fellesskapet er noe barn og voksne har felles. I 

forhold til uavhengighet blir de også likestilt med voksne. Ingen skal fremheve egen 

uavhengighet på bekostning av andre, det går ikke sammen med det å ivareta den delen av den 

andres liv vi har i vår hånd.

Det sårbare barnet

Løgstrup likestiller imidlertid ikke barn og voksne når det gjelder sårbarhet. Barn trenger 

ekstra beskyttelse i fellesskapet. De er for impulsive til å dekke over sine motiver. I et 

fellesskap har voksne ansvar for å kombinere oppdragelse med det å respektere at en helst 

ikke skal kommentere barns motiv. Voksne må finne balansegangen mellom å respektere 

barnets urørlighetssone og kommentere barnets motiv hvis situasjonen tilsier det. Foreldre 

skal ikke styre barnets karakter i en retning. Da tar man fra barnets dets frihet og 

selvstendighet. Barn er ekstra sårbare for å få sin tillit til omverdenen ødelagt. Barnet viser 

tillit uten forbehold. De kan ikke slå seg til ro med forbeholden tillit siden de ikke har lært å 

reservere seg. Fellesskapsforståelsen hos Løgstrup ser mest på avhengigheten til fellesskapet. 

Det han skriver spesifikt om barn, handler mest om barns sårbarhet, han ser lite på 

uavhengighet. Barnet har en lite tydelig rolle i fellesskapet. I den grad barnet blir sett i 

Løgstrups forståelse av fellesskap, er det for å beskytte det mot å få sin tillit til omverdenen
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ødelagt. Dette er viktig for at barnet skal kunne fortsette å fungere godt i et fellesskap. Synet 

på barn blir fellesskapsorientert. Hva et barn er kan forstås med utgangspunkt i at det er et 

menneske som er avhengig av fellesskapet.

Ivaretakelse av den andre

I Løgstrups forståelse av fellesskap handler det å være menneske om ivaretakelse av den 

andre. I fellesskap med andre blir ethvert menneske utfordret på dette. I det vi er i 

kommunikasjon med et annet menneske, oppstår den etiske fordring. Vi drister oss frem for å 

møte den andre i tillit. Dette er det etiske livs grunnfenomen. Menneskelivets dilemma er at 

alt som ikke er å imøtekomme og vise omsorg for den andres tillit, er å ødelegge den. Hos 

Løgstrup får barnet ingen konkrete retningslinjer for hvordan menneskelivet skal leves, men 

det lærer at det må ivareta den delen av den andres liv det har i sine hender. Fellesskapet 

handler om ivaretakelse av hverandre, og barn lærer at vi er avhengige av hverandre. Det er i 

dette vår sårbarhet ligger. Livet må leves slik at vi ivaretar hverandre på en god måte og ikke 

utnytter den makt vi får over hverandre. Utgangspunktet er at det ikke finnes regler for hva 

som er rett og galt. Etikk er basert på konkrete hendelser som oppstår i møte med andre. Det 

finnes ikke en etikk hos Løgstrup som er regelstyrt, men Løgstrups etikk utgjør et rammeverk. 

En skal ivareta den delen av den andres liv som en har i ens hånd. Det er i fellesskap med 

andre at den etiske fordring oppstår og det er i fellesskapet at en skal ivareta den andre. Hva 

en konkret skal gjøre er skjønnsbasert, men det finnes en grense. En skal ikke overta ansvaret 

for den andre og en skal ikke blande motiv og sak. I møte med barn er dette vide rammer for 

rett og galt. Det kan virke lite konkret, men Løgstrup sier at en skal tenke på budet om 

nestekjærlighet. Slik en selv ønsker å bli møtt, skal en også møte andre. Dette kan barn forstå

fordi de kan tenke på hvordan de selv ønsker å bli behandlet av andre. Likevel gir dette et 

stort ansvar til barn om å tolke og forstå situasjoner.

Selvstendighet og uavhengighet

Det er ikke akseptert å framdyrke en selvstendighet som fremhever det selvstendige og 

uavhengige mennesket på bekostning av fellesskapet. Det er ikke galt å utvikle egen autonomi 

og selvstendighet, men den må være fundamentert i fellesskapet. Det som er akseptert, er det 

som er knyttet til vår avhengighet av hverandre. Barn skal ikke tenke på seg selv som låst fast 

i fellesskapet, men de skal tenke at fellesskapet er utgangspunkt for det å være menneske.

Menneskelivet og dets handlinger henger sammen med fellesskapet. Det er ikke riktig å 
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konstruere seg selv for å bli uavhengig av fellesskapet. Fellesskapet er et sted der fokuset på 

den andre og på hvordan vi skal ivareta den andre, står høyt. Fellesskapet blir et sted der barn 

forventer å bli møtt i sin tillit til omverden. Her kan de forvente å bli ivaretatt og forstå at de 

selv har et ansvar for å ivareta andre. Her kan de vise tillit og få tillit. Fellesskapet kan forstås 

som en sirkel som stadig utvikler tillitsbegrepet. Barn kan forvente at deres forståelse av tillit 

som noe godt, stadig blir bekreftet. Fellesskapet blir det stedet der de kan forvente å utvikle 

seg. Det er her de skal lære etikk og moral. Det er i fellesskapet fundamentet for hva de skal 

bygge opp livet rundt ligger. Det er også her de skal utvikle egen uavhengighet. 

Forventningen til fellesskapet, blir at det er her barnet skal finne sin egen plass. Fellesskapet 

er noe som skal følge barna gjennom livet. Det er ikke noe de skal fjerne seg fra. Fellesskapet 

markerer dermed stabilitet. Det skal følge barna alltid, avhengigheten er et grunnvilkår ved 

livet.

5.4.3 Fellesskapsproblemet

Vi er avhengige av fellesskapet, men det gir ikke nødvendigvis følelsen av at vi har noe til 

felles. Selv om etikken blir til i fellesskap med andre, trenger ikke det å skape følelsen av at vi 

har noe til felles. Både Løgstrup og Frønes skriver at etikk blir til i fellesskap med andre. Jeg 

vil her forsøke å finne noe felles i Frønes og Løgstrups fellesskapsbeskrivelser.

Frønes beskriver et individorientert fellesskap. Fellesskapet skal legge til rette for individets 

utvikling av uavhengighet og selvstendighet. Fellesskapet gir stort rom for å utvikle autonomi 

og subjektivitet. Menneskesynet er at den enkelte kan konstruere seg selv og sine omgivelser. 

Slik trer et uavhengighetsperspektiv tydeligere frem enn perspektivet på noe felles. I Frønes 

beskrivelser av den moderne barndom blir det lite tydelig hva i fellesskapet som kan utgjøre 

noe felles. Unntaket er barna og deres fellesskap med jevnaldrede. Her finnes det trekk som 

kan skape noe felles. Frønes viser dette tydeligst i konflikter som barn har med jevnaldrede. 

Konflikter løses ved å finne fellesnevnere i regler og normer. Barn lærer å hente frem 

fellesnevnere og de lærer å ta hensyn til hverandres ulike perspektiv. Siden målet ofte er og 

fortsatt kunne være venner, har barn interesse av å løse konflikter. Dermed har de også 

interesse av å lete etter fellesnevnere. Frønes skriver at denne viljen til å lete frem 

fellesnevnere henger sammen med at de er jevnaldrede, og at det gir en ganske jevn 

maktbalanse. Dette skaper rom for forhandling. Med foreldre er det annerledes fordi 



51

maktbalansen er skeiv. Frønes konkretiserer ikke hva slike fellesnevnere kan være, men det 

dreier seg om regler og normer som kan brukes til å legitimere argumenter i forhandlingen. 

Ofte er det en tredje person til stede og da er det en fordel å argumentere slik at tredjeparten er 

enig. Å lete etter fellesnevnere handler om å finne fellesnevnere som ivaretar hverandres ulike 

perspektiv i konflikten. For å kunne bli venner igjen må løsningen inneholde elementer som 

gjør at det er interessant for begge parter og fortsette et vennskap.

I det grunnleggende synet i Løgstrups teorier er det lett å finne noe felles. Det er et 

grunnvilkår ved livet at vi er avhengig av hverandre. Løgstrup skriver at denne grunnleggende 

avhengigheten kan skape følelsen av at vi har noe til felles. Han skriver videre at en følelse av 

å ha noe felles er en forutsetning for å utvikle solidaritet. Han mener at dette kan vanskelig 

skapes i moderniteten.

Hos begge forfatterne finnes det noe som kan utgjøre grunnlaget for noe felles. Det barn lærer 

om noe felles i etikk hos Frønes, har likhetstrekk med Løgstrups etikk om ivaretakelse av den 

andre. Løgstrup fundamenterer sine tanker om avhengighet av fellesskapet ontologisk, mens 

Frønes baserer tanker om fellesskap på empiri. Hos Løgstrup er det skjønnsbasert hvordan vi 

skal ivareta den andre. Det finnes ingen fastsatte regler for hvordan vi i fellesskap skal ivareta 

den tillit som den andre legger i våre hender. Frønes skriver at når barn har konflikter, 

legitimerer de egne argumenter i felles ideer om rettferdighet og moral. Dette handler om 

ivaretakelsen av den andre, fordi makt ikke er løsningen på en perspektivkonflikt. I alle fall 

ikke hvis barna har som mål å fortsette å være venner. Å prøve å sette seg inn i den andres 

perspektiv og selv få øvet opp evnen til å se egne perspektiv i fra andres ståsted, bidrar til at

barna får større forståelse for hverandre. Hos Løgstrup skal det ansvar vi får for hverandre 

gjennom den etiske fordring ikke gjøre at vi utnytter makten vi får over hverandre. Vi skal 

respektere hverandres grenser. Hos Frønes trekkes det grenser når barn har 

perspektivkonflikter, fordi de må finne frem til en gjensidig forståelse av felles normer og 

regler. Både i konflikter og i vanlig kommunikasjon lærer barn slik om å finne noe felles.

Det som barn konstruerer av noe felles i konflikter og diskusjoner om etikk og moral, handler 

i praksis om å lage et rammeverk som ivaretar hverandre. Det handler om å imøtekomme og

ivareta hverandres perspektiv, om å ikke utnytte makt, og om å trekke grenser for konflikten 

som begge kan innfinne seg med. Dette er noe vi kjenner igjen fra Løgstrups etiske fordring. 

Det barna selv konstruerer i sosiale konflikter ved å lete frem noe felles, kan føre til bedre 
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ivaretakelse av hverandre. Dette passer dårlig med Løgstrups frykt for at etikk i det moderne 

kan ende opp med kun å handle om individets egne interesser.

5.5 Oppsummering 

Jeg har sammenlignet forståelsen av fellesskap hos Frønes og Løgstrup for å se hvordan disse 

påvirker synet på barn. Jeg har også sett på hvilke verdier jeg finner i deres fellesskap. Når det 

gjelder spørsmål som angår barn og etikk finner jeg fordeler og ulemper med begges 

forståelse av fellesskap.

Hos Frønes blir barn som subjekt løftet tydelig fram, mens hos Løgstrup fremheves 

fellesskapet, kanskje på bekostning av det individuelle. Disse ulike forståelsene av fellesskap

har både positive og negative sider. Med Frønes sitt fokus på det subjektive barnet beskrives 

fellesskap som ser barnet og løfter det frem som sentralt i flere forskjellige fellesskap. Dette 

gir barnet mulighet til å delta i fellesskapet, til å bidra, og til å påvirke fellesskapet. Barn blir 

forstått som et aktivt subjekt som selv kan påvirke. Dette fører også til at barn blir møtt med 

voksne krav, den mest aksepterte adferd er å være selvstendig og selvhjulpen. Fellesskapet 

legger til rette for den enkeltes uavhengighet og er et middel til selvrealisering. Et slikt 

fellesskap gir barn stor frihet og mange valgmuligheter. Samtidig kan det være et ensidig 

fellesskap som er mest opptatt av at barn skal konstruere og utvikle seg selv og sine 

ferdigheter. Et fellesskap som fokuserer så mye på det subjektive, autonome og uavhengige 

barnet, vil kunne bidra til eksklusjon av de som faller utenfor. I fremhevingen av det 

individuelle skapes en tanke om at en selv må bidra aktivt til å skape et vellykket liv. I et slikt 

fellesskap blir det tydelig hvem som ikke evner å benytte seg av alle mulighetene som 

foreligger. I tillegg blir det å mislykkes sterkt knyttet til faktorer ved selve individet. 

Fellesskapet hos Løgstrup handler om ivaretakelsen av den andre. Hans teori bygger på en 

tanke om at vi er skapt. Vi trenger ikke å konstruere oss selv. Dette gir et menneskesyn som 

handler om at mennesket har en grunnleggende verdi i seg selv. I møte med barn skaper dette 

en forståelse av at barn ikke trenger å prestere og konstruere seg selv. I tillegg fremhever 

Løgstrup at barn er sårbare og at en derfor må ivareta barn ekstra. Et fellesskap som har som 

mål å ivareta hverandre har plass til alle. Løgstrup viser det subjektive og individuelle mindre 

tydelig enn Frønes. Den subjektive siden ved mennesket kan ikke klare seg uten fellesskapet.
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Når jeg ser på hva slags verdier som kommer til uttrykk i Frønes og Løgstrups fellesskap, blir 

inntrykket at fellesskap hos Løgstrup fremstår som mer inkluderende og varmt. Det fokuserer 

ikke på hva man skaper, men på ivaretakelse av hverandre. Løgstrup skriver at vi er 

hverandres liv. I det ligger det et ansvar for å ivareta hverandres liv, et ansvar vi blir minnet 

på gjennom den etiske fordring. Fellesskap hos Frønes gir stort rom til de barna som mestrer å 

tilpasse seg mulighetene og benytte dem. Samtidig skaper et slikt fellesskap en egen 

ekskluderingsmekanisme på den måten at de som ikke tilpasser seg havner utenfor i 

risikogrupper. 

I innledningen stilte jeg spørsmål ved om den etikken som finnes hos Frønes, er en etikk som 

fremmer egeninteresser. Ved at fellesskap hos Frønes fungerer som tilrettelegger for å utvikle 

det individuelle og uavhengige ved individet, skapes det verdiprioriteringer i fellesskapet. 

Fokus på selvstendighet og autonomi, skaper et fellesskap som interesserer seg for de 

individuelle sidene. Løgstrup frykter at når mennesket ikke trenger Gud, men tenker at det er 

selvstendig og selvkonstruerende, kan det føre til en etikk som handler om å fremme 

egeninteresser. En slik etikk kommer klart til uttrykk i Frønes fellesskap. Men jeg finner også 

en annen type etikk i Frønes fellesskap. Frønes skriver konkret om etikk når han skriver om 

sosiale forhandlinger mellom barn. I barnas måter å løse sosiale konflikter på, finnes det 

grunnlag for en følelse av noe felles. Barna leter frem fellesnevnere innen etikk og moral for å 

løse konflikter. De øver seg i å forstå hverandres perspektiv og finner løsninger i noe felles 

som gjør at de kan fortsette et vennskap. Barnas diskusjoner om etikk representerer noe eget i 

Frønes fellesskap, fordi her er det ikke snakk om de individuelle sidene, men om hva som kan 

være felles og som kan brukes til å finne en løsning på konflikten.

Det finnes noe felles i fellesskapene til både Frønes og Løgstrup. Selv om drøftingen viser et 

fellesskap hos Frønes som fremstår som mindre varmt enn hos Løgstrup, skaper det at der 

likevel er noe felles både hos Frønes og Løgstrup en åpning til å belyse deres fellesskap fra et 

annet ståsted.  
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Kapittel 6: Gave

6.1 Innledning

I dette kapittelet leter jeg etter gavmildhet i fellesskap hos Løgstrup og Frønes for å se om det 

finnes sider ved det moderne som kan ivareta barn på en god måte. Samtidig vil jeg se etter 

om barn i seg selv kan representere noe gavmildt. I drøftingen fant jeg fellesfaktorer som kan 

danne grunnlag for solidaritet hos både Løgstrup og Frønes. Jeg tar utgangspunkt i disse 

fellesfaktorene når jeg leter etter gavmilde sider ved deres fellesskap. For å gjøre dette ser jeg 

på fellesskap hos Løgstrup og Frønes i lys av Mauss teorier om gave. Jeg bruker teori fra 

Mauss fordi den trekker linjer mellom gave og fellesskap. Gave konstituerer fellesskap og er 

relevant i møte med Løgstrup og Frønes.

6.2 Marcel Mauss om Gaven

Gavebytte

Essayet Gaven av Marcel Mauss ble utgitt i 1925. I essayet beskrives gaven som limet i alle 

sosiale relasjoner. En gave eller en tjeneste må føre til en gjenytelse. Hvis den som har mottatt 

gaven ikke gir en gjenytelse med en gang, setter han seg i en diffus gjeld til giveren. Dette er 

gjeld som en gang må betales eller imøtekommes. Mauss skriver at gavebyttet er et totalt 

sosialt fenomen. Å bytte gaver er ikke bare en økonomisk institusjon, gaven kan også knyttes 

opp mot religiøse, juridiske og moralske institusjoner. Mauss studerer gavebytte i flere 

områder, blant annet Polynesia og på den amerikanske nordvestkysten. Her viser han hvordan 

gaven virker inn på flere områder i samfunnslivet. Følgende vers fra Håvamål illustrerer et 

viktig poeng med gavebytte:

Klær og våpen

Er vennegaver

Slikt gjør vennskap synlig

Det varer lengst om lykken er god

Når venner utveksler gaver

(Håvamål, vers 41)
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Hensikten med gavebytte er ikke bytte av ulike ting, men å opprettholde sosiale forhold. 

Gaver er en måte å skape lojalitet mellom giver og mottaker. Gavens verdi er ikke 

nødvendigvis hva som blir gitt, verdien er like mye knyttet til den sosiale forbindelsen som 

gaven skaper. Tid er viktig for at gaven skal fungere som skaper av sosiale forbindelser. 

Gaven må ikke bli gjengjeldt for tidlig. Det at det går tid, er med på å skape sosiale bånd. 

Samtidig skaper denne tiden en tillit mellom partene fordi de er sammen om noe.

Gavens innhold

Marcel Mauss bruker det polynesiske ordet mana for å beskrive at gaven har en egen karakter. 

Mana betyr at gaven som blir gitt inneholder giverens åndelige essens. ”... å gi noe til noen er 

å gi noe av seg selv.” (Mauss 1995, s. 28). Dermed kan en si at det er uklare skillelinjer

mellom personer og ting. Gaven er ikke nøytral. Når en gir en gave, gir man noe av seg selv 

og legger det i hendene til mottakeren. Når vi gir en gave har vi et tak på mottakeren (Mauss 

1995).  Plikten til å gi, plikten til å motta og plikten til å gjengjelde er like stor. Å ikke motta 

eller å ikke ville gi, symboliserer å nekte å inngå fellesskap med den andre (Mauss 1995). En 

gave handler om relasjoner. Å avslå og gi, eller å avslå og motta har betydning. Man sier nei 

til noen og avslår fellesskap. Gaven er limet i sosiale relasjoner. Plikten til å gi og til å ta i mot

skaper forpliktelser over tid. Man kan ikke fullt ut eie en gave fordi den er besjelet. Den som 

har gaven har besittelsesrett, men fordi gaven er besjelet vil alltid noe av den andres sjel være 

i gaven. Gaven vil alltid ta med seg noe av sin tidligere eier fordi det ikke blir skilt tydelig 

mellom personer og ting. Sammen med at det går tid fra gaven blir gitt til den blir gjengjeldt, 

bygger dette tillit mellom partene. Partene har noe til felles som opprettholder en sosial 

relasjon.

6.3 Teori om gave i møte med Frønes og Løgstrups etikk

I dette kapittelet vil jeg bruke Mauss teorier om gave, og da spesielt det som har med gave 

som sosialt lim å gjøre. Det må her understrekes at gave i Mauss betydning ikke kan forventes 

å dukke opp hos Løgstrup og Frønes. Det Mauss beskriver er det som gave symboliserer og 

brukes til i de kulturene han ser på. Jeg ønsker å se etter om fellesskap kan fortolkes i et gave-

perspektiv. Jeg vil se hva som skjer med Frønes og Løgstrups forståelse av fellesskap når jeg 

ser på dem i lys av gaveteori fra Mauss. I beste fall kan jeg finne noe gaveimplisitt som kan 
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brukes til å gi nye forståelser av deres fellesskap. Målet er å se om dette kan åpne opp for 

holdninger i Frønes og Løgstrups forståelse av fellesskap som ellers ikke er så tydelige. Jeg 

vil bruke teorier om gave som analytisk ståsted for å se på gavmildhet i fellesskapene og 

etikken til Frønes og Løgstrup.

Både Frønes og Løgstrup skriver at etikk oppstår i møte med en annen person. I møtet dannes 

noe felles som kan knytte sosiale bånd. Mauss skriver at gaven gjør at man er sammen om 

noe. Hos Frønes og Løgstrup er møtet noe man er sammen om. Frønes skriver at man i dialog 

prøver å finne en felles plattform for å forstå hverandre. Løgstrup skriver at etikken oppstår i 

møtet med den andre, fordi vi har den gjensidige avhengighet til felles. Mauss skriver at 

sosiale bånd dannes fordi en ikke kan være nøytral i møte med gaven. Både hos Frønes og 

Løgstrup ser vi en etikk som springer ut fra møtet med den andre. Hos begge er den 

skjønnsbasert og tar utgangspunkt i selve møtet. 

Hos Frønes er det spesielt i konflikter som bunner i perspektivulikhet mellom jevnaldrende 

barn, at diskusjoner om etikk oppstår. Frønes skriver at barn reflekterer om rettferdighet 

gjennom diskusjoner som har bunn i konkrete hendelser. Løgstrup skriver at vi ikke har å 

gjøre med andre mennesker uten at vi har noe av den andre sitt liv i vår hånd. Den etiske 

fordring som oppstår i møte med den andre, sier ikke hvordan vi skal ivareta den andre. Den 

enkeltes skjønn er viktig. Hos både Frønes og Løgstrup finner vi en etikk som krever 

deltakelse. Hos Frønes handler etikk om å finne løsninger på en perspektivulikhet. Hos 

Løgstrup handler etikk om å finne ut hvordan vi skal ivareta den delen av den andres liv som 

vi har i vår hånd. Ingen av dem presenterer en etikk der en kan være nøytral og ikke delta. I 

teorier om gave sies det at sosiale bånd kan dannes fordi en ikke kan være nøytral i møtet med 

gaven. Hvis en appliserer dette poenget på Frønes og Løgstrups etikk, kan deres etikk skape 

sosiale bånd fordi etikken krever deltakelse og skjønn.

Videre skriver Mauss at å ikke imøtekomme gaven betyr å ikke ville inngå fellesskap.

Frønes skriver at de sosiale situasjonene barn i mellom stadig endres og at det dermed skapes 

stadig nye konflikter. Slike konflikter har ofte en perspektivulikhet. Perspektivulikhet mellom 

barn betyr at de er jevnbyrdige på en slik måte at begge har rett. Løsningen på konflikten må 

bli til mellom to likeverdige parter. Motivasjonen for å løse konflikten er at den må løses for å 

kunne leke videre og fortsette å være venner. Etiske diskusjoner skal være et hjelpemiddel til 



57

å finne fram til enighet. I etiske diskusjoner barn i mellom, er ønsket som regel å kunne 

fortsette å være venner. I en slik etikk betyr det å ikke imøtekomme hverandre å si nei til 

videre fellesskap.

I Løgstrups etikk er ivaretakelsen av den delen av den andres liv som vi har i vår hånd sentral. 

Vi er gjensidig avhengig av hverandre. Dette er et grunnvilkår vi lever under, og den etiske 

fordring får sitt innhold ut i fra at vi er avhengig av hverandre. Det at vi er avhengige av 

hverandre gir et grunnlag for noe felles. Derfor handler ikke etikken om et ønske om å inngå 

fellesskap, fellesskapet er der allerede. Etikken er til for å ikke ødelegge fellesskapet. Hos 

Løgstrup handler den etiske fordring om å sette den andre i sentrum. Han skriver at 

barmhjertighet, tillit og talens åpenhet er til for nestens skyld. Hvis vi ser nærmere på tillit, 

skriver Løgstrup at tillit er et grunnvilkår ved livet. All vår omgang med andre bygger på tillit. 

Vi kunne ikke fungert sammen hvis vi i utgangspunktet skulle hatt mistillit til hverandre. 

Menneskets dilemma er at alt som ikke er å imøtekomme og ha omsorg for den andres tillit er

å ødelegge den. Dette er alvorlig når Løgstrup mener at livet vårt ikke kan leves uten at vi i 

tillit legger litt av vårt liv i den andres hånd. Å ikke imøtekomme min neste i den tillit nesten 

legger i mine hender, vil bety og ødelegge nestens tillit til andre. Etikken er til for å 

opprettholde et fellesskap og nestens tillit til det. Å ikke ivareta hverandres liv er å ødelegge 

for den andre og den andres forhold til fellesskapet.

Mauss skriver at gaven handler om å bygge vennskap og gode relasjoner. Hos Frønes oppstår 

diskusjoner om etikk i konkrete situasjoner. Etikkens oppgaver er å hjelpe til med å finne en 

løsning på en perspektivkonflikt. Argumentasjonen handler om å vise til felles ideer om 

rettferdighet og moral. Dette skal gi legitime fortolkninger av uenigheten og brukes til å finne 

løsninger. Vennskap er ikke stabile og barn trenger å finne løsninger for å kunne bli venner 

igjen. Hos Frønes er perspektivulikheter mellom barn preget av likeverdighet. Dette gir barn 

et stort læringspotensial ved perspektivkonflikter. Maktbalansen er ganske lik. Dette sier noe 

om at en må forsøke å forstå og imøtekomme hverandres perspektiv for å finne en løsning. 

Frønes skriver at moralsk utvikling henger nært sammen med evne til perspektivtaking. 

Etikken knyttet til perspektivkonflikter handler om å forstå hverandres perspektiv og finne en 

løsning. De kan ikke finne en løsning uten at partene er villige til å imøtekomme hverandre. 

Ønsket om å bli venner skaper en vilje til å finne en løsning. 
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Løgstrup skriver at uten en etikk som hjelper til med å ivareta tillit hos den andre kan 

relasjoner ødelegges. Tillit hører med i alle samtaler, fordi man utleverer seg til hverandre. 

Etikken ivaretar relasjoner, fordi relasjonene ikke er trygge og gode uten at tilliten til 

omverden blir ivaretatt. Løgstrup skriver at når den etiske fordring oppstår om å ta vare på 

den andres liv, får vi makt over den andres liv. For at denne makten ikke skal misbrukes, skal 

en tenke at denne makten skal brukes til den andres beste. Han henviser til at budet om 

nestekjærlighet kan fortelle noe om hvordan makten skal brukes. Det handler om å elske sin 

neste som seg selv. Jeg skal bruke den makten jeg får over min neste til hans beste, slik jeg 

forventer at andre skal bruke den makten de har over meg til mitt beste. 

6.4 Gavmildhet i Frønes og Løgstrups etikk

I etikken til Frønes og Løgstrup finnes det holdninger som omhandler det å møte andre med 

gavmildhet og raushet. Det er et mål å opprettholde gode relasjoner. Måten dette gjøres på er 

gjennom en etikk som krever at en ikke lar egoistiske interesser ligge til grunn for etikken. 

Hos Frønes kreves det en imøtekommelse av hverandres perspektiv for å finne løsninger. Hos 

Løgstrup handler etikken om ivaretakelsen av den andre. Hos både Frønes og Løgstrup

handler raushet mot motparten også om at det kan være et gode for en selv. Hos Frønes vinner 

begge partene fortsatt vennskap ved å imøtekomme hverandres perspektiv. Hos Løgstrup skal 

en bruke den makt en har over andre på en slik måte en selv ønsker å bli ivaretatt. Det viktige 

er å ivareta den andre, men i dette ligger også at vi selv trenger å bli ivaretatt når noen andre 

har en del av vårt liv i sin hånd. I Frønes etikk imøtekommer barn hverandres perspektiv. 

Løgstrups etikk handler om å ivareta nesten. Fellesnevneren er en etikk som har interesse for 

den andre. Denne rausheten, eller viljen til interesse for den andre, skaper et potensial for en 

gavmild etikk i fellesskapet. Dette viser vei til en implisitt gavetenking hos Frønes og 

Løgstrup når en ser på deres etikk knyttet opp til et møte.

6.5 Hvordan gavmildhet kommer til uttrykk hos Løgstrup og Frønes

Sett at det finnes en implisitt gavetenking hos Frønes og Løgstrup, hvordan kommer det til 

uttrykk?
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6.5.1 Hvordan kommer gavmildhet til uttrykk i Løgstrups etikk?

Løgstrup nevner sider ved livet som han omtaler som livets grunnvilkår. Dette er sider ved 

livet som må være tilstede for at livet skal kunne leves. Tillit, barmhjertighet, håp og talens 

åpenhet er eksempler på slike grunnvilkår. Etikkens grobunn er ikke normer, men livsytringer. 

De spontane livsytringer er en så naturlig del av vårt liv at vi ikke tenker på at de er etiske. Et 

eksempel er at når vi taler, tenker vi ikke på at det å være etisk er å være åpen og ærlig. Et 

eksempel er at barmhjertighet ikke krever noen begrunnelse, det er først når vi er 

ubarmhjertige at det kreves en begrunnelse. Livsytringer er i seg selv etiske og hører med til 

livets grunnvilkår. Det er først når vi ikke handler i forhold til livsytringene at vi trenger en 

begrunnelse (Christoffersen 1994). De spontane livsytringene styrer hvordan vi handler. 

Gjennom dem handler vi etisk. De spontane livsytringene er ikke noe vi har full kontroll over. 

Et eksempel er at talens åpenhet overmanner oss, selv i situasjoner der vi prøver å forestille 

oss. De spontane livsytringer står på den etiske fordringen sin side (Christoffersen 1994). De 

spontane livsytringer beskrives som fenomener ved våre liv som vi handler etter, men som vi 

nesten er blinde for selv.

De spontane livsytringer hører med til livets grunnvilkår og beskriver noe som ikke spesifikt 

knyttes til møtet. Jeg vil lete etter en implisitt gavetenkning hos Løgstrup utenfor møtet, 

knyttet til hans beskrivelser av de spontane livsytringer. De spontane livsytringene viser en 

etikk som spontant ivaretar andres livsverden. De spontane livsytringene er til stede i møtet. 

Samtidig skriver Løgstrup at de bærer vårt handlingsliv. Dette forstår jeg slik at han beskriver 

noe grunnleggende ved etikken, noe som ligger til grunn for alle våre handlinger både i møtet 

og utenfor. Jeg finner gavmildhet i de spontane livsytringene ved at de er gode. De gir noe 

godt, fordi de vil nesten godt. De kan forstås gaveimplisitt ved at de opprettholder 

livsverdenen til andre. I fellesskap hos Løgstrup finner jeg også at mennesket selv kan 

representere en gave. Vi lever i gjensidig avhengighet av andre og vi er avhengig av andre for 

at våre liv skal lykkes. Vi må skape hverandres livsverden. Det gjør vi gjennom de spontane 

livsytringene. Mennesket er en gave til hverandre og vi trenger andre for å opprettholde vår 

livsverden. Dette minner om det Mauss skriver om at å gi noe til noen er å gi noe av seg selv. 

I de samfunn Mauss beskriver gjør dette at menneskene har noe til felles som opprettholder en 

relasjon dem i mellom.
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At mennesket selv kan være noe gaveimplisitt skaper et ansvar for fellesskapet. Vi lever i en 

relasjon til fellesskapet der vi både har ansvar for fellesskapet og er avhengig av andres 

ivaretakelse. Vi har alle et ansvar for alle. Vi trenger andre for å lykkes og for å opprettholde 

vår livsverden. Den gjensidige avhengigheten gir fellesskapet en viktig plass. Alle er viktige 

og kan opprettholde andres livsverden. I fellesskapet er vi en gave til hverandre. Jeg forstår 

Løgstrup slik at gjennom å være gjensidig avhengig av hverandre, skapes det bånd til andre i 

fellesskapet. Det kan være noe gaveimplisitt, fordi det fungerer som et sosialt lim i 

fellesskapet. Dette er til stede både i og utenfor det konkrete møte, og kan forstås slik at alle i 

fellesskapet er min neste. Den gjensidige avhengigheten ligger til grunn for at vi er hverandres 

livsverden. Vi kan ikke lykkes i livet uten at vår livsverden blir opprettholdt. Vi er hverandres 

gave til hverandre. 

6.5.2 Hvordan kommer gavmildhet til uttrykk i Frønes’ etikk?

Hos Frønes vil jeg se etter om barnet i seg selv kan representere noe gaveimplisitt utover 

selve møtet. I Frønes beskrivelser av fellesskap kan de etiske fellesnevnere barn finner når de 

løser sosiale konflikter danne utgangspunkt for noe felles. Jeg vil nå lete hos barnet selv og se 

om det hos barnet kan finnes noe som kan skape noe felles utenfor møtet. 

Frønes viser at det har skjedd en synliggjøring av barnet i det moderne. Barnet deltar i mange 

fellesskap, og i de ulike fellesskapene har barnet blitt tydeligere som subjekt. Barnet er ikke 

lenger bare et medlem av en gruppe. I familien er barn synliggjort ved at de har fått større 

plass i hjemmet rent fysisk, men også ved at de er høyt prioritert i familien. I lovgivningen i 

mange land går det igjen at man ser på barn som en gruppe med egne behov. Det markeres at 

barn er en annen gruppe enn voksne. I den moderne barndom er barn synlige både som 

enkeltindivider og som gruppe. En slik synliggjøring handler også om å vise og sette på 

dagsorden det som er spesielt med barn. I barnekonvensjonen til FN vises dette ved at barn på 

den ene siden har rettigheter og på den andre siden ikke kan ta fullt ansvar og dermed trenger 

særegen beskyttelse. Barn lever i en balansegang mellom å få tildelt ansvar og å ikke kunne ta 

ansvar for alt. Barns posisjon er særegen og barnet har blitt mer individualisert. Når de 

fremtrer som individer blir de sett på som mer unike.
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Samtidig som barn blir sett på som egne subjekt har de fått en egen stemme. Etter at

spedbarnsforskning omtalte barnet som aktivt deltakende i egen sosialisering, ble synet på 

barn endret. Barnet har noe å komme med, det er ikke passivt. Spedbarnet kommuniserer med 

sine omgivelser. Barnet blir sett på som en deltaker i dialogen. Dette har skapt tanker om at 

barnet kan påvirke og selv bli påvirket i dialog med andre. I en moderne sosialiseringsprosess 

er det like viktig hvordan barnet formes og skapes, som hvordan det selv kan være med på å 

skape og påvirke. Barn har gått fra å være en passiv gruppe til å bli en gruppe som kan være 

med å skape endring. De har fått status som unike individer med mulighet for å skape, og 

dermed har deres stemme blitt interessant. Det moderne samfunn er interessert i at barn skal 

utvikle kommunikativ kompetanse. Det er ikke det tause barnet som blir løftet frem, det er det 

kommunikative barnet som blir gitt rom i samfunnet.

Barn har en meningsbærende funksjon. De blir sett på som en gruppe med betydning. For 

foreldre i dag er barn en realisering av kjærlighet og barn gir foreldre mening med livet. Dette 

til forskjell fra tidligere da barn var arbeidskraft og en inntektskilde. I dag er barn en 

utgiftspost, men det viktige er det barnet representerer for foreldrene. Tidligere var 

barndommen i større grad preget av fortiden. Tradisjoner hadde større betydning. I dag er 

barndommen mer preget av tanker om en åpen og kompleks fremtid. Barndommen er preget 

av hva samfunnet, foreldrene og barna selv tror de kommer til å få bruk for i fremtiden. Et 

eksempel på dette er utdanning. Barn blir møtt med en forventning om å utvikle både sosial 

og kommunikativ kompetanse. Barn skal utvikle individuelle sider som er tilpasset at 

fremtiden er åpen. Da kreves det spesialkunnskap og personlige egenskaper som kreativitet, 

selvstendighet og refleksjon. Siden man ikke vet hva fremtiden vil bringe, blir barn på mange 

måter fremtiden. Barn er viktige, og det er viktig å lære dem å tilpasse seg en åpen fremtid. 

Det blir viktig å satse på barn fordi de representerer noe som er sikkert. Barn vil være der i 

fremtiden, og barn er fremtiden på den måten at de kan skape endring. De er kilden til noe 

nytt

Frønes skriver at barn vokser opp i et samfunn som har fokus på å fremme de individuelle og 

selvstendige sidene ved hvert enkelt individ. Hver enkelt blir sett på som unike individ med 

mulighet for å skape og påvirke. Hver enkelt kan planlegge sitt eget liv. Å kunne være 

uavhengig av andre gir frihet. Å være unik og fremheve det unike, er noe fellesskapet legger 

til rette for ved å fremme individualisering. Individualisering er med på å forsterke sosial 
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ulikhet. Mer frihet og flere muligheter, gjør at det blir viktig å ha ressurser til å utnytte seg av 

mulighetene. Slike ressurser er ulikt fordelt. Dette fører til ekskludering av enkelte grupper. 

Individualisering betyr at mulighetene ikke er likt fordelt. En økt individualisering har økt 

barns sårbarhet. De er utsatt for mer sammensatte risikoer enn tidligere. Tanken om at alle har 

like muligheter står sterkt, selv om dette ikke er tilfelle. Barn vokser opp i et samfunn der 

idealet er å være selvstendig, unik og uavhengig. Samtidig erfarer de at de er avhengig av 

fellesskapene rundt seg. De opplever at sårbarhet er en faktor som er til stede i deres liv og 

erfaringer. Å ville lykkes er ikke bestandig nok for å lykkes. Barn kan med sine liv formidle 

egne meninger og verdier. De kan formidle og representere at livet, slik de erfarer det, handler 

om både uavhengighet og avhengighet til andre rundt seg. De kan formidle at sårbarhet er en

del av det å vokse opp i dag. 

Frønes viser at det har skjedd en synliggjøring av barnet i det moderne. Barnet deltar i mange 

fellesskap, og i de ulike fellesskapene har barnet blitt tydeligere som subjekt. Barnet er ikke 

lenger bare et medlem av en gruppe. Barn er en gruppe med egne behov. Det markeres at barn 

er en annen gruppe enn voksne. I den moderne barndom er barn synlige både som 

enkeltindivider og som gruppe. En slik synliggjøring handler også om å vise og sette på 

dagsorden det som er spesielt med barn. Barn kan ikke ta fullt ansvar for sine liv og trenger 

dermed særegen beskyttelse. Barn lever i en balansegang mellom å få tildelt ansvar og å ikke 

kunne ta ansvar for alt. Barns posisjon er særegen og barnet har blitt mer individualisert. 

Samtidig som barnet blir sett på som et eget subjekt har det fått en egen stemme. Barn er ikke 

passive. De kan påvirke og selv bli påvirket i dialog med andre. Det er like viktig hvordan 

barnet formes og skapes, som hvordan det selv kan være med på å påvirke. Barn har fått status 

som unike individ med mulighet for å skape. Dermed blir deres stemme interessant. Det 

moderne samfunn er interessert i at barn skal utvikle kommunikativ kompetanse. Det er det 

kommunikative barnet det blir skapt rom for i samfunnet. I dag er barndommen preget av 

tanker om en åpen og kompleks fremtid. Barndommen er preget av hva samfunnet, foreldre 

og barna selv tror de kommer til å få bruk for i fremtiden. Barn blir møtt med en forventning 

om å utvikle både sosial og kommunikative kompetanse. Barn skal utvikle egenskaper som er 

tilpasset en åpen fremtid. Barn vil være der i fremtiden og barn er fremtiden på den måten at 

de kan skape endring. De er kilden til noe nytt
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Frønes skriver at barn vokser opp i et samfunn som har fokus på å fremme de individuelle og 

selvstendige sidene ved hvert enkelt individ. Individualisering er med på å forsterke sosial 

ulikhet. Mer frihet og flere muligheter gjør at det er viktig å ha ressurser til å utnytte seg av 

mulighetene. Slike ressurser er ulikt fordelt. Det fører til ekskludering av enkelte grupper. En 

kan si at øket individualisering har økt barns sårbarhet. Barn vokser opp i et samfunn der 

idealet er å være selvstendig, unik og uavhengig. Samtidig erfarer de at de er avhengig av 

fellesskapene rundt seg. De opplever at sårbarhet er en faktor som er til stede i deres liv. Barn 

kan med sine liv formidle mening og verdier. De kan formidle at livet slik de erfarer det

handler om både uavhengighet og avhengighet til andre rundt seg. De kan formidle at 

sårbarhet er en del av det å vokse opp i dag. I dette spennet mellom avhengighet av

fellesskapene rundt seg og økt risiko i et individualisert samfunn, opplever barn press om å 

lykkes og sårbarhet gjennom risikoen for å feile.

Jeg vil se om barnet i seg selv kan være en gave og om Mauss kan brukes til å vise dette hos 

Frønes. For i det hele tatt å kunne snakke om en gave, må det ligge til grunn at to parter er

enige om at noe er en gave. Når det gjelder hvorvidt man kan si at barn kan være en gave, må 

barn være synlige. De må representere noe eget. Ved at barn er blitt tydeligere subjekt, er de 

ikke lenger usynlige. I det moderne samfunn er barn tydelige nok som egne individ til å kunne 

representere noe eget.

Ved at fellesskapet har synliggjort barn og gitt barn en stemme, har barn fått mulighet til å 

markere at de har noe å gi. De har mulighet til selv å definere seg som en gave. Samtidig blir 

barn i dag sett på som en gruppe som har noe å gi. De har flere betydelige meningsbærende 

funksjoner. For foreldre kan barn representere mening med livet. I samfunnet er barn gitt en 

viktig rolle i forhold til fremtiden. Den grunnleggende holdningen i det moderne samfunn er 

at barnet har noe å komme med. De er en gruppe som kan gi noe til fellesskapet. I Frønes 

materiale er det grunnlag for å si at barn kan forstås som en gave. Barn er synlige, de har en 

stemme i fellesskapet og de blir sett på som en gruppe som har noe å gi.

Det polynesiske ordet mana betyr at å gi noe til noen er å gi noe av seg selv. Mana betyr at 

gaven har en åndelig essens. Fra fellesskapene rundt seg blir barn gitt meningsfunksjoner ved 

å være viktig for foreldre og for samfunnet. Men barn kan gi mer enn det fellesskapene ser at 

barn har å gi. Barn kan gi noe av seg selv ved den måten de lever sine liv på. De kan være en 
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symbolsk gave. Med det mener jeg at de ved å vise fellesskapene hvordan de lever sine liv, 

kan være en gave til fellesskapene rundt seg. De lever i et moderne samfunn som fokuserer på 

uavhengighet og individualitet. Dette blir fremholdt som viktige verdier i et moderne 

samfunn, men samtidig erfarer barn at de er avhengig av fellesskapene rundt seg. De erfarer at 

sårbarhet i form av risiko er tilsted i deres liv. Barn kan med sine liv være et symbol som 

setter sider ved fellesskapet på dagsorden, blant annet ved å vise at sårbarhet og avhengighet 

er naturlige sider ved det å være menneske i et fellesskap. Dette er en gave de kan gi til 

fellesskapet ved å være eksempler med sine liv. De kan samtidig vise at sårbarhet og 

avhengighet ikke trenger å stå i motsetning til ønsket om å være uavhengig av fellesskapet. 

Barn vokser opp og lever i en balansegang mellom uavhengighet, sårbarhet og avhengighet. 

Alle de tre faktorene er en del av barns liv. I deres liv representerer de ikke motsetninger. 

I Mauss teorier om gave er tidsaspektet viktig. Et poeng med gavebytte er at gaven ikke blir 

gjengjeldt med en gang. Målet er å skape forpliktelser over tid og bygge tillit mellom partene. 

Barn som gave kan skape sosiale bånd over tid. Barn som gave kan være en kontinuerlig del 

av fellesskapet. Siden noe av det barn representerer som gave er å sette avhengighet og 

sårbarhet på dagsorden, kan barn som gave sette fokus på dette over tid. Tidsaspektet i teorier 

om gave skal skape allianser gjennom avhengighet. Barn som gave kan symbolisere at 

avhengighet til andre er en del av det de opplever at fellesskapet er. Mauss skriver at et viktig 

poeng med gavebytte er å skape sosiale relasjoner. I sosialisering blir det sett på som like 

viktig at barn kan skape og påvirke, som at de blir påvirket og formet av fellesskapene rundt 

seg. Fordi det er en åpenhet for at barn kan påvirke og skape, er det mulig at barn som gave 

kan opprette og skape sosiale forhold. Ved at barn som gave er en faktor i samfunnet over tid, 

kan de påvirke sosiale forhold.

 Å se på barn som gave åpner materialet til Frønes på en ny måte. Barn vokser opp i et 

samfunn der uavhengighet er et ideal, og der sårbarhet betyr å ikke klare å utnytte seg av 

mulighetene som det moderne fellesskap gir. Ved å være deltakende i fellesskapet, er barn en 

kontinuerlig påminnelse om at sårbarhet og avhengighet er en naturlig del av fellesskapet. 

Barn er samtidig en gruppe som kan minne om dette uten å bli sett på som stakkarslig og 

mislykket. Barn har autonomi og blir sett på som subjekt med muligheter for å påvirke. Barn 

som gave kan bidra til at samfunnet blir mer åpent for at sårbarhet er en naturlig del av det å 

være menneske i fellesskapet, og at avhengighet av andre kan være naturlig i visse deler av 
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livet. Hvordan fellesskapet ser på sårbarhet og avhengighet, vil til enhver tid være påvirket av 

enkeltmenneskene i fellesskapet og deres tanker om temaet. Barn som gave kan være en aktør 

som påvirker hvordan fellesskapet ser på og handler i forhold til sårbarhet og avhengighet. I 

utgangspunktet beskriver Frønes et fellesskap som virker tøft i møte med barn. Barn blir på 

mange måter forstått som små voksne, og blir møtt med voksne holdninger og verdier. 

Barndommen er derfor preget av fokus på uavhengighet, og det blir jobbet for å fremme barns 

autonomi og subjektivitet. Dette fører til at barn blir gitt flere meningsbærende funksjoner. 

Samtidig er det nettopp denne fremhevingen av barnet som subjekt som gjør det mulig for 

barn å være en gave og å sette avhengighet og sårbarhet på dagsorden i fellesskapet.

6.6 Etikk i og utenfor møtet

Hos både Løgstrup og Frønes finner jeg noe felles som kan danne utgangspunkt for 

gavmildhet i fellesskap både i og utenfor møtet. Den gavmildheten som finnes utenfor selve 

møtet har ingen konkret mottaker fordi den gjelder fellesskapet som helhet. Det som finnes av 

gavmildhet i møtet er mer konkret.

Hos Løgstrup handler etikken i møtet om ivaretakelse av den delen av den andres liv man har 

i sin hånd. Det enkelte barn vil bli møtt med en etikk som er opptatt av hvordan akkurat det 

barnet trenger å bli ivaretatt. I møtet blir etikken konkret fordi etikk hos Løgstrup handler om 

å ivareta den andre. Når det gjelder barn, vil en skjønnsbasert etikk bli tydelig i det konkrete 

møtet. Det som er riktig å gjøre handler om hva som er riktig i møte med akkurat det barnets 

situasjon. I møtet tar Løgstrups etikk tak i det subjektive ved barnets situasjon. Løgstrup 

skriver at den etiske fordring blir en bestemt fordring i møtet, men ikke utenfor. Det at etikken 

er skjønnsbasert, kan utover møtet gjøre at den virker lite konkret. En skjønnsbasert etikk 

inneholder et positivt syn på mennesket og dets evne til ivaretakelse av barnet. Den gir store 

utfordringer til den som skal ivareta barnet. Klare regler og normer ville gitt en mer 

standardisert ivaretakelse av barnet. I en moderne oppvekst vil en tilpasningsdyktig etikk ha 

gode muligheter til å tilpasse seg kompliserte og sammensatte situasjoner.

Når en hos Frønes ser på barn som gave, kan barn skape sosiale bånd i fellesskapet. De kan 

skape gavmildhet og raushet i møte med andre mennesker ved å sette fokus på sårbarhet og 

avhengighet i fellesskapet. Samtidig er det hos Frønes i det konkrete møtet mellom 
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mennesker, og da spesielt i sosial forhandling, at diskusjoner om moral og etikk oppstår. I 

møtet med den konkrete andre skapes etiske løsninger og ivaretakelse. Utenfor møtet blir ikke 

en konkret ivaretakelse synlig. Der er det barnet selv som kan bidra til større gavmildhet.

Solidaritet forstått som gavmildhet, blir mest fremtredende i møtet både hos Løgstrup og 

Frønes. Det er i møtet gavmildheten får sin konkrete uttrykksform. Hos både Løgstrup og

Frønes er der mye implisitt gavetenking utenfor selve møtet, men den tydeligste ivaretakelsen 

av andre skjer i møtet. Løgstrup kan hevde at siden etikken er knyttet til spontane livsytringer, 

vil ivaretakelsen være konstant tilstede både i og utenfor møtet. Likevel blir inntrykket av 

hans etikk, som er så sterkt knyttet til skjønn, at barnet blir bedre ivaretatt i møtet enn utenfor. 

Skjønn og en generell etisk fordring utenfor møtet, kan fremstå som noe utydelig i møte med 

barn.

6.7 Oppsummering

Jeg har funnet faktorer hos Løgstrup og Frønes som skaper noe felles i selve møtet. Hos 

Løgstrup viser teorier om gave hvordan man kan forstå hans teorier utover møtet. Spontane 

livsytringer åpner opp for en implisitt gavetenking utenfor selve møtet. Teorier om gave viser

at det finnes en gaveimplisitt tenkning hos Løgstrup både i og utenfor møtet. Det finnes noe 

som skaper sosiale bånd og åpner opp for solidaritet i fellesskapet. Hos Frønes finner jeg noe 

gaveimplisitt i at barnet selv kan representere en gave. Barnet selv kan være med på å knytte 

sosiale bånd utover møtet. Selv om det hos Løgstrup finnes implisitt gavetenkning utenfor 

møtet, ser det ut til at barnet blir bedre ivaretatt i møtet. I møtet oppstår det en konkret 

fordring, og etikken handler om å imøtekomme den enkelte. Hos Frønes kommer ivaretakelse 

av barnet klarest til uttrykk i det konkrete møtet. Det er i møtet det kommer tydeligst frem at 

begge partene ivaretar hverandre. Spesielt gjelder dette i sosial forhandling mellom 

jevnaldrende barn. Dette fordi maktbalansen er temmelig lik mellom jevnaldrende, og fordi 

målet som regel er å fortsette å være venner. 

Solidaritet er til stede i både Frønes og Løgstrups forståelse av fellesskap. Hvis solidaritet 

forstås som gavmildhet, er gavmildheten og rausheten tydeligere i møtet enn utenfor. Spesielt

gjelder dette i Frønes fellesskap der barnet selv tydeligst representerer rausheten og 

gavmildheten utenfor møtet. 
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Løgstrup er kritisk til en etikk som ivaretar individuelle interesser på bekostning av 

fellesskapet. Gjennom analyse og drøfting av Frønes og Løgstrup, viser fellesskap hos Frønes 

seg å være et fellesskap som fremhever det individuelle. Løgstrup fremstår med et fellesskap 

som vektlegger ivaretakelse av andre. Unntaket hos Frønes er de verdier barn vektlegger i 

perspektivkonflikter. Her finnes verdier som fører til løsninger på konflikter og som bidrar til 

at partene kan fortsette som venner. Løgstrup fryktet at etikk i det moderne kunne ende opp 

med å handle om individuelle interesser. Ut fra Frønes beskrivelse av moderne fellesskap kan 

en si at denne frykten var begrunnet. Unntaket er verdier som finnes i perspektivkonflikter 

mellom jevnaldrende barn.

Ved å se etter gavmildhet i Frønes beskrivelser av fellesskap, fremstår fellesskapet med en 

større raushet og gavmildhet enn det som ble vist i analysen og drøftingen. Det er spennende

at det er det moderne fellesskap selv som lager denne åpningen for gavmildhet i fellesskap. 

Ved at barn får lov til å være synlige med sine liv i et fellesskap kan de sette gavmildhet og 

raushet på dagsorden. At barn er sårbare og lever i spennet mellom avhengighet og 

uavhengighet er ikke noen overraskelse, men ved at barn blir synlige kan de minne om at det 

er naturlig å være sårbar og avhengig i perioder i livet. Barn er en gruppe som ikke blir sett 

ned på selv om de er avhengige av andre og dermed også er mer sårbare. Ved at barn kan 

minne om at en trenger raushet i perioder i livet, kan de sette temaet på dagsorden for andre

grupper som er avhengige og sårbare i et fellesskap. Barn skaper ikke stigma rundt et slikt 

tema fordi det er naturlig at barn trenger andre. I et fellesskap som legger til rette for å 

fremme uavhengighet og individualitet, er det også andre grupper enn barn som opplever økt 

risiko og er sårbare. I et samfunn som gir store muligheter til hver enkelt, skapes tapere av de 

som ikke greier å utnytte seg av mulighetene. Hos Frønes finner vi en etikk der individuelle 

interesser prioriteres på bekostning av fellesskapet, noe som fører til økt sårbarhet og risiko. 

Det er altså innenfor et moderne individualistisk fellesskap med økt sårbarhet og risiko at det 

skapes rom for barnet til å minne om behovet for gavmildhet.

Løgstrup frykter at etikk i det moderne lett kan ende opp med å handle om enkeltindividets 

interesser. I Frønes beskrivelser av moderne fellesskap finnes det verdier som bygger opp 

under enkeltindividets interesser. Men når en leter etter gavmildhet i Frønes fellesskap ved 

hjelp av teorier fra Mauss, finnes det rom i et individualistisk og moderne samfunn der det 
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åpnes for gavmildhet. I Frønes fellesskap er det barna som skaper slike rom. Dette er uventet 

fordi bakgrunnen for å gi barn mer autonomi og uavhengighet neppe var å skape et mer 

gavmildt samfunn. Barn og deres etikk kan ikke sies å være egosentrisk, fordi barns posisjon 

og etikk kan danne utgangspunkt for en etikk som handler om raushet i møte med andre 

mennesker. En kan si at Løgstrups frykt for en egosentrisk etikk er berettiget i møte med 

fellesskap hos Frønes, samtidig som den ikke er det.

Etter sammenligning og drøfting av fellesskap hos Frønes og Løgstrup ser det ut til at 

Løgstrup fronter fellesskap foran individ og at Frønes fronter individ foran fellesskap. De 

prioriterer ulikt når det gjelder hvilke hensyn som har høyest verdi. Dette er en forenkling, 

men gir et bilde av hva som er mest fremtredende i deres beskrivelser av fellesskap. Ved å se 

etter gavmildhet i deres fellesskap og etikk, kommer det frem flere nyanser av forholdet 

mellom kollektiv og individ. Det trenger ikke være enten kollektiv eller individ, det finnes 

muligheter for å binde dem sammen. Spesielt er dette spennende i fellesskap hos Frønes. Et 

fellesskap som fronter individualisme ved å legge til rette for økt autonomi og subjektivitet, 

skaper samtidig rom der barn kan minne om behov for raushet i møte med sårbare grupper. 

Det at det skapes en etikk i perspektivkonflikter mellom barn, gjør at barn viser vei til en etikk 

i det moderne som binder sammen og imøtekommer både individuelle og andres behov.

Løgstrup skriver at han kritiserer det moderne på dets egne premisser. Han er skeptisk til

fremhevingen av individualitet og uavhengighet i det moderne, og frykter at disse trekkene 

kan skape en individualistisk etikk. Dette er en virkning av det moderne som tildels blir 

bekreftet i materialet fra Frønes. Det er trekk ved Frønes fellesskap som fremhever

individualitet på en slik måte at det legges til rette for en etikk preget av individualistiske 

hensyn. Samtidig er det slik at Løgstrups skepsis ikke passer helt til de beskrivelsene Frønes 

gir av den moderne barndom. Fokus på individualitet og uavhengighet kan skape nye 

muligheter som Løgstrup ikke hadde mulighet til å se. Hos Frønes er det barna som skaper 

nye rom innenfor det moderne. Barna kan fronte tema som handler om å vise raushet i møte 

med grupper i fellesskapet som er mer sårbare og avhengige enn andre. Barn i det moderne 

viser vei til økt ivaretakelse av andre innenfor det rammeverket det moderne samfunn gir.

Løgstrup ønsker at etikken skal handle om ivaretakelse av medmennesker. Hans ønsker for 

etikken er på noen måter sammenfallende med det som barn, sett i lys av teorier om gave, kan 
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skape gjennom sosial forhandling. Barn hos både Frønes og Løgstrup viser en etikk som 

ivaretar andre. En kan si at barn hos Frønes representerer det Løgstrup ønsker at etikken skal 

ivareta. Frønes beskriver at barn blir gitt økt autonomi og subjektivitet, og at dette gir barn 

større muligheter til å skape sin egen uavhengighet. De mulighetene dette samtidig gir når det 

gjelder barn og etikk, er en effekt av at samfunnet er mer individualistisk fokusert. I en 

moderne barndom gis det muligheter for barn til både å være individualistiske og ta hensyn til 

fellesskap og andre på en måte som fellesskap hos Løgstrup ikke gir. Barn har mulighet til å 

skape en dynamikk mellom egne og andres interesser, og samtidig være synlige barn med 

mulighet til å påvirke. I fellesskap hos Løgstrup skygger fellesskapets interesser for barns 

mulighet til å være like tydelige subjekt som de er i fellesskap hos Frønes. Det er spennende å 

se at det er nettopp hos Frønes at teorier om gave viser at barn som gave kan bidra til økt 

raushet. Det er hos Frønes at teorier om gave viser flest nye veier.
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Kapittel 7: Avslutning

Problemstillingen i oppgaven er ”Hva innebærer gave-perspektivet for diskusjonen om 

fellesskap og modernitet?”

For å besvare problemstillingen begynte jeg med å presentere og sammenligne tekster fra 

Løgstrup og Frønes. For at materialet fra Løgstrup skulle kunne møte materialet fra Frønes 

valgte jeg å se på fellesskap i deres tekster. Jeg belyste forholdet mellom individ og 

fellesskap, og så på hva slags verdier som gjorde seg gjeldende i deres forståelse av 

fellesskap.

I analysen og drøftingen kommer det frem at de trekk som Løgstrup er skeptisk til ved det 

moderne er til stede i Frønes beskrivelser av det moderne. Dette handler om en fremheving av 

autonomi og individualitet som kan legitimere en etikk som fremhever den enkeltes egne 

interesser på bekostning av fellesskapet. Samtidig viser Frønes tekster at barn seg i mellom 

har en etikk som både forsøker å ivareta egne og andres interesser. Dette får barn til gjennom 

sosial forhandling. Her skapes løsninger ved at barn forsøker å forstå hverandres perspektiv

på en slik måte at fortsatt vennskap er interessant.

Etikken hos barna oppstår i møtet og er basert på likeverdighet. Den er skjønnsbasert og 

tilpasset situasjonen. Men dette gjelder bare mellom jevnaldrende barn. Barn og voksne får 

ikke til en slik etikk fordi maktbalansen er skeiv. Etiske diskusjoner som oppstår i sosial 

forhandling mellom barn, har likhetstrekk med Løgstrups beskrivelser av etikk. Også hos 

Løgstrup oppstår etikken i møtet med den andre. Etikk hos Løgstrup har som utgangspunkt at 

vi er skapt og er gjensidig avhengige av hverandre. Denne gjensidige avhengigheten knytter 

oss sammen og gir et ansvar for ivaretakelse av hverandre. Hos Løgstrup skaper dette en 

likeverdighet som ligger til grunn for den etiske fordring. Sosial forhandling i 

perspektivkonflikter mellom barn skaper grunnlag for en etikk som ivaretar den andre, men på

et annet grunnlag enn det Løgstrup viser til. Både etikk hos barn og etikk hos Løgstrup er

basert på likeverdighet der partene forsøker å ivareta den andre. Dette betyr at barn 

representerer en etikk som ikke imøtekommer Løgstrups frykt for konsekvensene av etikk i 

det moderne. Barn vokser opp i det moderne med en etikk som fremmer egeninteresser, men
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samtidig skaper barn en etikk i perspektivkonflikter der de forsøker å ivareta hverandres 

perspektiv. De opplever verdier i fellesskapet med fokus på uavhengighet og individualisme, 

samtidig som de i fellesskap med andre barn jobber med forhandling og øver seg i å forstå 

andres perspektiv. Moderne barn vokser opp med et mangfold av verdier.

Løgstrups kritikk av etikk i det moderne handler om at han frykter en etikk som ikke sikrer

ivaretakelse av andre i fellesskapet. I kapittelet om gave ser jeg på ivaretakelse og gavmildhet 

i fellesskap hos Frønes og Løgstrup belyst med teori fra Gaven av Marcel Mauss. Jeg bruker 

barn som utgangspunkt hos Frønes fordi jeg allerede har vist at barn skaper en etikk som ikke 

imøtekommer Løgstrups skepsis til etikk i det moderne. I både Frønes og Løgstrups etikk 

finnes det noe gaveimplisitt. Det finnes holdninger som omhandler det å møte andre med 

gavmildhet og raushet. Dette er spesielt knyttet opp mot møtet. Utenfor møtet forstår jeg 

Løgstrup slik at de spontane livsytringene har noe gavmildt ved seg, og dermed skaper en 

etikk som har andre i fokus både i og utenfor møtet. I lys av teorier om gave åpnes tekstene til 

Frønes på en ny måte. Når jeg ser etter om barnet selv kan representere noe gaveimplisitt 

utover møtet, finner jeg at barn, ved å vise fellesskapene hvordan de lever sine liv, kan være 

en symbolsk gave til fellesskapene rundt seg. 

Dette har betydning for spørsmål om barn og etikk. I utgangspunktet beskriver Frønes flere 

ulike fellesskap som virker tøffe i møte med barn fordi de vektlegger verdier som tar hensyn 

til individ foran fellesskap. Barn blir på mange måter forstått som små voksne og blir møtt 

med voksne holdninger og verdier. Barndommen er preget av fokus på barns autonomi og 

subjektivitet. Samtidig fører dette til at barn blir gitt meningsbærende funksjoner. De blir sett 

på som aktive subjekt med mulighet for å påvirke. Det er denne fremhevingen av barnet som 

subjekt, som gjør det mulig for barnet å være noe gaveimplisitt.

At barn kan være en symbolsk gave gjennom sine liv, handler om at barn kan minne om 

sårbarhet og avhengighet og sette dette på dagsorden. Barn kan minne om at det trengs verdier 

og holdninger i fellesskapet som ivaretar dem som ikke mestrer å skape seg selv og konstruere 

sitt eget liv. Barn kan ha en slik funksjon uten å bli sett på som stakkarslige og mislykkede. 

Dette er verdier som kan føre til mer omsorg og varme i fellesskapet. Barn blir gitt mulighet 

til å påvirke et fellesskap som ikke er et barnefellesskap, gjennom den økte grad av autonomi 

og subjektivitet som det moderne fellesskap gir dem. Dette er et interessant fenomen fordi det 
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er en konsekvens av det moderne fellesskap. Barn kan bruke sin uavhengighet til å være et 

talerør for verdier som ivaretar sårbare og avhengige grupper.

Både gjennom sin etikk og ved å være en gave i seg selv, viser barn en balansegang i måten å 

forholde seg til det moderne fellesskap på som Frønes og Løgstrup ikke fremhever. Gjennom 

sosial forhandling skaper barn en etikk preget av vilje til å ivareta både egne og andres 

interesser. Dette skiller seg fra Løgstrups etikk som sterkere betoner betydningen av å ivareta 

den andre i et møte, og fra fellesskap hos Frønes som fremhever verdier som uavhengighet og 

individualitet. Den etikken barn skaper gjennom sosial forhandling er mer preget av både og

enn etikk som enten fremhever egne interesser eller er veldig fellesskapsorientert.

Den samme balansegangen finner jeg når jeg ser på om barn kan være noe gaveimplisitt. Barn

viser at det ikke trenger å være en motsetning mellom å leve i et samfunn preget av 

individualitet og uavhengighet, og å være sårbar og avhengig av fellesskapet. Barn vokser opp 

i et samfunn som legger til rette for den enkeltes uavhengighet. Samtidig erfarer de at de er 

sårbare og avhengige. Innenfor disse rammene skaper barn en etikk som ivaretar både egne og 

andres interesser.

Dette har betydning for Løgstrups kritikk av etikk i det moderne. Ved at barn tar hensyn til 

andres perspektiv, videreføres noe av det som Løgstrup anser å være en positiv etikk. 

Samtidig tar etikk hos barn hensyn til egne interesser. Forhandling preges av å gi og ta for å 

finne løsninger. Barnets egne ønsker er like viktige som den andres. Barn ivaretar ikke den 

andre kun ut i fra ønsket om å ivareta den andre personen, men også for å beholde et vennskap 

som er av interesse for begge. Barn forhandler med utgangspunkt i en felles interesse for 

vennskap. De skaper løsninger ut i fra dialog. Forhandling hos barn skaper en etikk som er 

fleksibel.

Den etikk som skapes gjennom sosial forhandling ser ut til å egne seg godt for oppvekst i 

fellesskap preget av at egen uavhengighet har høy verdi. Gjennom sosial forhandling 

fremkommer en praktisk etikk som imøtekommer ønsket i det moderne om å fremme egne 

interesser. Sosial forhandling har egne interesser som agenda, men gjennom sosial 

forhandling skapes det grenser for hvor langt en kan fremme egne interesser i møte med 
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andres perspektiv. Det Løgstrup anser for god etikk eksisterer hos barn gjennom sosial 

forhandling. 

Barn viser at gavmildhet er til stede i det moderne. Gjennom dialog får barn mulighet til å 

påvirke verdier i det moderne, og de skaper selv en ivaretakende etikk gjennom dialog. Det er 

det modernes interesse av å gi barn autonomi som gjør at dialog og forhandling er verktøy 

barn kan benytte. Ved at de er synlige subjekt og har autonomi, kan de som noe gaveimplisitt 

skape dialog om verdier i det moderne. Barn viser at et fellesskap som vektlegger autonomi, 

uavhengighet og individualitet også skaper rom for gavmilde trekk.
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