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1 

INNLEDNING 

 

Opplysningstida var på mange måter en intellektuell revolusjon, som gikk gjennom hele 

Europa på 1700- tallet. Dette var århundret da religion og overtro for første gang virkelig ble 

utfordret av fornuft og vitenskap. Fra å være en del av et system, underlagt og undertrykket 

av religion og overtro, fikk mennesket en ny frihet; kunnskap og rasjonalitet. Det var disse 

ideene som førte til både den franske revolusjon, den amerikanske uavhengighetserklæringen, 

kvinnesaken og likhetstanken.  

 

Problemstilling 

1700- tallet var en tid med mange nye ideer og idealer, så hvordan viste dette seg i 

barneoppdragelsen? Hvordan sto det til med likhetstanken når det gjaldt små gutter og jenter? 

I denne oppgava vil jeg finne ut hva idealet for barneoppdragelse og spesielt forskjellen på 

idealet når det gjaldt gutter og jenter var for filosofer, forfattere og andre som skrev om barn. 

Hovedtemaet her er altså ikke hvordan oppdragelsen foregikk i praksis, men hva de som 

skrev for og om barn så for seg som den ideelle oppdragelse.  

 

Metode, avgrensninger og begrepsforklaringer 

Oppgava skal ta for seg filosofer, forfattere og andre skribenters ideer om, eller mål for 

oppdragelse. Jeg skal forsøke å si noe om det generelle idealet, men også få med noen av de 

mange personlige oppfatningene og strømningene. Jeg skal finne svar på dette gjennom å 

analysere tidas barnelitteratur og oppdragelsesfilosofi, gjennom å lese memoarer, brev, 

topografiske journaler og reiseskildringer. Hovedkildene i oppgava er barnelitteratur fra 

1700- tallet. 
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Barnelitteratur har blitt et stadig mer populært forskningsområde de siste åra. M.O. Grenbys 

bok The Child Reader om barnelitteratur i Storbritannia kom ut i 2011 er den hittil største 

undersøkelsen av barns lesevaner mellom årene 1700 til 1840.  

Men ingen har sammenliknet oppdragelsen av jenter og gutter basert på barnelitteratur fra 

Danmark- Norge og Storbritannia og det er dette jeg skal gjøre i denne oppgava. For å gjøre 

tydelig hva som var så spesielt med holdningene på 1700- tallet skal jeg også sammenligne 

funnene med en etikettebok skrevet for barn fra 1500- tallet. 

For å avgrense søkene etter barnelitteratur har jeg konsentrert meg om Danmark - Norge og 

Storbritannia. Litteraturen ble oversatt og lest i mange land og sier mye om strømningene 

som gikk gjennom hele Vest- Europa.  

 

Tidligere forskning om holdninger til barn 

Forskning på barndomshistorie begynte for alvor på 1960- tallet. De første 20 årene var 

preget av et evolusjonistisk syn, hvor historikerne mente at det på 16- 1700- tallet i Europa 

foregikk en stor endring som innebar en ny holdning til barn. Men fra 1980- årene endret 

dette synspunktet seg.  

 

Philippe Ariés  

Philippe Ariés utgav Centuries of Childhood i 1960 og det var med denne boka historikere 

begynte å interessere seg for barndomshistorie. Han sammenligner med det moderne 

samfunnet og tok utgangspunkt i tidligere tiders elite. Ariés mener at barn under 

middelalderen ble behandlet som voksne og at barndommen ikke ble verdsatt som en viktig 

tid i et menneskes liv. Ariés peker blant annet på den høye barnedødeligheten som en årsak til 

at han mener foreldre forholdt seg likegyldige til barna sine og ikke knytta seg følelsesmessig 

til dem.
1
 Kjæling og uttrykk for kjærlighet til barnet var noe som oppsto blant kvinnene i de 

øvre samfunnsklassene på 15- 1600- tallet og som senere spredte seg til de lavere 

samfunnsklassene, påstår Ariés. Blant annet den voksende populariteten for barneleker, 

barnelitteratur og fremstillingen av barn i malerier leser han som tegn på at holdningen til 

                                                           
1
 Ariés, P. (1996)  Centuries of Childhood, 37 
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barn endret seg. Samtidig skildrer han barn og unge på 16- 1700- tallet som svært voldelige 

og udisiplinerte, som ofte gikk med våpen og gjorde opprør mot autoriteter.
2
  

 

Edward Shorter  

I 1975 fulgte Edward Shorter i Ariés’ fotspor med boka The Making of the Modern Family. 

Mens Ariés forsket på overklassen, tok Shorter utgangspunkt i vanlige folks liv. Ifølge 

Shorter er ”det gode morskap” en modernistisk oppfinnelse. Mødrene i det tradisjonelle 

samfunn så på små barn med likegyldighet.  Før 16- 1700- tallet hadde man et økonomisk 

praktisk syn på barn; for eksempel i Frankrike ble nyfødte ofte overlatt til ammer, som 

oppfostret dem hos seg til barna var, i noen tilfeller, helt opp i ett år gamle. Leveforholdene 

hos ammene kunne være forferdelige, med dårlig hygiene og feilernæring. Allerede i seks- 

syvårsalderen kunne de bli sendt bort fra hjemmene sine for å arbeide. Dette ser Shorter som 

et tegn på at foreldrene ikke brydde seg om barna. Små barn var en økonomisk byrde for en 

familie og for det tredje eller fjerde barnet i en søskenflokk kunne døden virke som en 

velsignelse, både for barn og foreldre. Men Shorter mener at samfunnet gikk gjennom en 

endring på 16- 1700- tallet som han kaller en ”sentimentalisering”. Med dette mener han at 

kjærligheten ble viktigere enn slekt og eiendom på samme måte som kjernefamilien ble 

viktigere enn storfamilien.  

 

Lawrence Stone 

I 1977 kom Lawrence Stones bok The Family, Sex and Marriage in England 1500- 1800. 

Han mener at det eldste bevis for oppmerksomhet mot barn er fra England på slutten av 1500- 

tallet. På 1700- tallet skjedde det Stone mente var den viktigste mentale endringen i tidlig 

moderne tid. Før denne endringen hadde forholdet mellom foreldre og barn vært upersonlig 

og foreldrene var generelt sett ikke spesielt interessert i barnas ve og vel. Denne avstanden 

mellom foreldre og barn mener han ble opprettholdt ved at mange sendte spedbarna sine bort 

til ammer. Stone peker på mange ting som han mener beviser en holdningsendring på 1700- 

tallet. Blant annet sluttet man å bruke navn på avdøde barn om igjen på nye barn som kom til, 

man begynte å skrive barnebøker og lage leker som var til kun for å glede barna.  

                                                           
2
 Ariés, P. (1996), 305 
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Elisabeth Badinter 

I Det naturligste av verden? Om morskjærlighetens historie som kom ut i 1981 angriper 

feministen Elisabeth Badinter den moderne oppfatningen av morskjærlighet. Hun mener at 

morskjærlighet ikke er et instinkt, men en følelse som kan variere og er avhengig særlig av 

sosiale og kulturelle forhold. I motsetning til historikerne nevnt ovenfor, anser Badinter 16- 

1700- tallet som historiens dårligste periode for morskjærlighet. Mens Ariés anså høy 

barnedødelighet for en årsak til likegyldighet, anser Badinter barnedødeligheten som et 

resultat av at foreldrene ikke brydde seg om barna sine. Årsaken til likegyldigheten forklarer 

hun med synet på barnet som et ondt og ufullkomment vesen som var knuget ned under 

vekten av arvesynden. Dette synet finner hun i filosofiske og teologiske skrifter som sier at 

kjærlighet og ømhet burde unngås da den fremelsket barnets medfødte ondskap i stedet for å 

utrydde den.
3
 Badinter mener at selv om dette synet hadde en viss innflytelse, så 

befolkningen heller på barn som et hinder og en ulykke enn noe ondt. Hvis Badinter har rett i 

at dette var den vanlige holdningen, betyr det at oppdragelsen må ha vært svært streng og 

følelsesløs på 1700- tallet. 

 

Stephen Wilson 

Stephen Wilson kom med artikkelen “The Myth of Motherhood a Myth” i 1984. I den 

kritiserer han diverse historikere for blant annet feiltolkning av kilder og for at de antar at 

foreldre må ha hatt et upersonlig forhold til barna sine på grunn av den høye 

barnedødeligheten. Han kritiserer at de bruker offentlige dokumenter som kilder da denne 

typen nedskrivninger ikke er steder man finner uttrykk for sorg. Han kritiserer Shorter og 

Stone for å godta og å videreføre Ariés’ oppfatning og mener at Badinter generaliserer ut fra 

et selektivt utvalg av kildemateriale. Wilson mener selv man kan bevise følelsesmessig sterke 

forhold mellom foreldre og barn ved å vise til skriftlige kilder helt tilbake til bibelsk tid. Han 

peker også på samfunn fra nyere tids ikke- europeiske områder, for eksempel blant 

navahoindianerne, der barna får all den oppmerksomhet og omsorg de trenger.
4
  

 

 

                                                           
3
 Badinter, E. (1981) Det naturligste av verden? Om morskjærlighetens historie, 38 

4
 Wilson, S. (1984) The myth of motherhood a myth: the historical view of European child- rearing, 191 



9 
 

Barbara A. Hanawalt 

Barbara A. Hanawalts Growing up in Medieval London kom ut i 1993. Hanawalt mener det 

ikke finnes sterke bevis for noen likegyldighet til barnedød fra middelalderen. Hun finner 

tvert i mot bevis på det motsatte i blant annet testamenter fra denne tida. Hun mener at barn 

ble beskyttet og tatt godt vare på, også i de fattigste familiene. Men hun legger vekt på at det 

ikke bare var idyll. Blant annet var barnedødeligheten større blant jenter enn blant gutter. Hun 

forklarer det med at guttebarn hadde en større sosial verdi fordi de gav inntekt når de gifta 

seg og dermed ble tatt bedre vare på. Disiplin var viktig for respekt for foreldre og for å bli et 

moralsk menneske. Fysisk straff av barn var allment godkjent. Hvis noen straffet barnet sitt 

og, barnet døde av dette, fikk forelderen ingen straff. Hanawalts forskning viser et litt mer 

nyansert syn på fortidas barndom enn hva den tidligere forskningen gjorde. Hun ser at 

omsorg og kjærlighet var vanlig, men at streng oppdragelse likevel var viktig. 

 

Stephen Ozment 

Det finnes mange flere barndomshistorikere- og forskere som kan si noe om holdningen til 

barn. Hva de sier har ofte med hvilke kilder de bruker og hvordan de tolker dem, men har 

også med tiåret hvor forskningen deres fant sted. Det er ingen tvil om at synet på barn og 

oppdragelse har vært mer nyansert enn det de tidligste barndomshistorikerne mener. I When 

Fathers Ruled fra 1983 skriver Steven Ozment at kilder fra reformasjonens tid viser at barn, i 

alle fall i følge datidas moralister, ofte var både bortskjemte og vanskelige.
5
 De klagde på at 

foreldre mente barndommen skulle være en tid bare for moro, glede og underholdning.
6
 

Samtidig vet vi at leveforholdene for mange barn var vanskelige, med hardt arbeid, mye tid 

borte fra familien, svært streng disiplin og fysisk avstraffelse.  

Ut i fra de tidligste barndomshistorikernes påstander er det naturlig å tro at samfunnet ble 

mykere og mer medmenneskelig og at den generelle oppdragelsen ble mer forståelsesfull 

overfor barnet og at man ønsket å skape milde, medfølende barn. Ut over på 1980- tallet 

endret historikere fremgangsmåtene for barndomsforskningen og fra å føre en ”naiv” 

kildeanalyse ble metodene mer avansert. 

 

                                                           
5
 Ozment, S. (1983) When Fathers Ruled, 133 

6
 Ibid,  134 
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Oppgavas oppbygging 

Dette kapitlet er en innledning til oppgava med definering av problemstilling og en 

representasjon av noen av de viktigste barndomshistorikernes forskning. Kapittel 2 

omhandler kildevalg og gjennomgår de forskjellige typer kilder som skal brukes. På grunn av 

kritikken mange historikere får på grunn av kildebruk og feiltolkning av kilder, har jeg viet 

dette temaet stor plass for å vise at jeg er klar over disse problemene. Kapittel 3 tar for seg 

hva noen av de mest innflytelsesrike filosofene på 1700- tallet mente om barneoppdragelse. 

Det var filosofene og de intellektuelles ideer som førte til endringene som skjedde i 

samfunnet under opplysningstida. Filosofene som gjennomgås i kapitlet hadde stor 

påvirkning i hele Vest- Europa, og én som ble en av de viktigste i norsk- dansk opplysning. 

Mange filosofer hadde sterke meninger om manns- og kvinnerollen. Kapittel 4 er 

hovedkapitlet i oppgava og er en gjennomgang og analyse av ti forskjellige barnebøker fra 

1700- tallet. Noen av bøkene er skrevet spesielt for jenter eller gutter, men de fleste er 

tilegnet alle barn. De syv første bøkene er skrevet av britiske forfattere eller oversatt og 

tilpasset et britisk publikum. De tre siste er skrevet eller oversatt for dansk- norske lesere. 

Selv om dette ikke er hovedpoenget i oppgava, kan det være ulikheter mellom de to kulturene 

som kan være verdt å merke seg. Kapittel 5 inneholder førstehånds beretninger i form av 

memoarer og brev om hvordan det var å vokse opp på 1700- tallet.  Tre av dem skriver om 

Norge og en om Sverige, og de to siste om oppvekst i England fra kvinnelig og mannlig 

ståsted. Kapittel 6 går igjennom reiseskildringer skrevet av briter på tur i Skandinavia samt 

topografiske skildringer skrevet av nordmenn om Norge. Til slutt kommer kapittel 7 med en 

sammenlikning av en dansk etikettebok for barn fra 1568 med eksemplene fra 

opplysningstidas barnelitteratur tidligere gjennomgått i oppgava. Sammenlikningen skal gjøre 

det tydeligere hva som endret seg av idealer for barn mellom reformasjonens tid og 1700- 

tallet. Oppgavas konklusjon kommer i kapittel 8, og helt til slutt kildelista.  
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2 

KILDEGRUNNLAG                                                  

 

Barndomshistoriens forskning har vært og er fortsatt preget av stor uenighet. Den store 

årsaken til denne uenigheten er knyttet til kildebruken; det vil si hvilke kilder som brukes og 

hvordan de brukes. I dette kapitlet skal jeg drøfte noen av vanskelighetene som er knytta til 

kildebruken i barndomshistorien.  

 

Å generalisere ut i fra kilder 

Et problem i historisk forskning er generalisering. Mange historikere trekker generelle 

holdninger ut i fra kilder som stammer fra og er laget for middelklassen og overklassen. 

Mange mener holdningene i de øverste klassene har spredt seg til resten av befolkningen, da 

som nå. Litteraturhistorikeren Sonja Hagemann antar at de kulturbærende klassenes 

adferdsmønster gikk i arv til de mindre privilegerte klassene.
7
 Mange mener at selv om det 

har vært ulike strømninger og ideologier på samme tid og i samme klasse, var holdningen 

sannsynligvis ikke veldig forskjellig. Men historikeren Lawrence Stone er av en annen 

oppfatning. Han mener holdninger, skikker og endringer i skikker var ganske ulike fra en 

klasse til en annen. Endringer kan ha skjedd i én klasse et helt århundre før det skjedde i en 

annen klasse, eller en endring kan ha skjedd i én klasse uten å ha påvirket andre klasser i det 

hele tatt. Han bruker religion som eksempel og mener at både på 1600- og 1800- tallet var 

religionen er sterk kraft, men at den ikke påvirket aristokratiet eller de aller fattigste i 

samfunnet, like mye som den påvirket klassene i mellom. Han mener befolkningen i England 

var altfor sammensatt til at man kan generalisere og si at en holdningsendring skjedde i hele 

befolkningen.
8
 Hvis dette gjelder for England, gjelder det for veldig mange andre land i 

Europa også, mener Stone. I følge historiker og kildekritiker Michael Anderson er det også et 

problem at det ikke fantes én bestemt type vestlig familie; det fantes mange ulike varianter. 

Det var både klasse- og standsforskjeller, samt områdeforskjeller. England var likevel et land 

med nokså like familietyper i forhold til resten av Vest- Europa.  

                                                           
7
 Hagemann, S. (1965). Barnelitteratur i Norge inntil 1850, 31 

8
 Stone, L. (1977). The Family, Sex and Marriage in England 1500- 1800, 23 
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Det var store forskjeller på de ulike samfunnsklassene i alle land i Europa. I Norge kan det ha 

vært litt annerledes, fordi befolkningen var mer homogen og de sosiale ulikhetene var 

mindre. Det er likevel vanskelig å skulle generalisere ved å si at det var én bestemt holdning 

som rådet i Norge, eller i hvilket som helst annet land. Det var kanskje én holdning som var 

mer vanlig enn andre enn slik det er i dag. Men kildene som gir informasjon om holdingen til 

barn, sier så forakjellige ting at det blir vanskelig å generalisere. Kildene vi har er som regel 

skriftlige og fra middel- og overklassen. Den vanlige befolkningens tanker og holdninger har 

gått tapt, med mindre vi antar at de adopterte holdningene til de øvre klassene.  

 

Oppdragelsesbøker  

Bøker om oppdragelse er blant de mest brukte kildene i forskningen på barndomshistorien. 

Men denne litteraturen kan være problematisk å basere seg på fordi man ikke vet hvor 

representativ den er i forhold til holdningene i samfunnet. Oppdragelsesbøkene forteller hva 

forfatteren har av oppfatninger om barneoppdragelse, men kan være kontroversielle i forhold 

til hva folk generelt mener. Studier fra USA og England viser at mødre ikke leste eller i hvert 

fall ikke brydde seg om råd fra ”eksperter”. Kulturhistorikeren Jay Mechling mener 

historikerne ikke har tatt hensyn til at det var to typer oppdragelsesbøker; de som speiler 

tidens praksis og de som sier hva forfatteren mener hvordan praksisen bør være. Dessuten var 

bøkene beregnet på overklassen, som hun tror ikke var representativ for resten av 

befolkningen.
9
 Mange barndomshistorikere har antatt at folk har latt seg påvirke av 

oppdragelsesbøkene, og har stort sett bare studert de autoritære og strenge bøkene og ignorert 

mildere varianter som også fantes, mener historikeren Linda A. Pollock.
10

 Dette er enda et 

eksempel på at det var ulike strømninger og holdninger i samfunnet og at det derfor er 

vanskelig å skulle generalisere ut i fra disse kildene.  

Idéhistorikeren Elisabeth Badinter bruker diverse pedagoger som eksempel på tidens 

holdning til barn og viser til predikanten Vivés, som skrev ”Kampskrift mot den myke 

morskjærligheten” på 1500- tallet. Han beskrev hvordan kjærlighet og ømhet forderver og 

forsterker medfødt ondskap.
11

 Hans ønske var å stramme opp foreldrenes barneoppdragelse, 

men i og med at han mente dette var nødvendig, vil jeg ikke tro befolkningen delte hans 

                                                           
9
 Mechling, J. (1975). Advice to Historians on Advice to Mothers, Journal of Social History, vol. 9: 44 

10
 Pollock, L.A. (1987). A Lasting Relationship, 47 

11
 Badinter, E. (1981). Det naturligste av verden? Om morskjærlighetens historie, 38 
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meninger om dette. Dette er et eksempel på ulike strømninger på samme tid; Vivés ønsket, 

som mange andre pedagoger og filosofer, en strengere oppdragelse enn hva befolkningen 

tydeligvis utførte. Badinter ser en tydelig holdningsendring med J.J. Rousseaus Émile i 1762, 

som uttrykte kjærlighet til barn og en oppdragelsesmodell som skulle utvikle mennesket til 

naturlighet. Selv om opplysingstidas humanistiske fokus var på det frie, naturlige mennesket, 

betyr ikke dette nødvendigvis at den hadde så mye å si for holdningen til barn i praksis. 

Historikeren Steven Ozment viser til verket Etymologiae fra tidlig middelalder som indikerer 

at man var opptatt av barns ve og vel lenge før 1700- tallet. Det ble skrevet av erkebiskopen 

Isidore av Sevilla allerede på 600- tallet og var en samling av både kristen og hedensk 

kunnskap, og tar blant annet for seg barns ulike utviklingsstadier.
12

 Verket ble svært populært 

og ble fortsatt trykket og solgt på 1500- tallet. Ozment bruker bøker skrevet av andre geistlige 

blant annet fra 800- tallet, som forteller om hva som ble regnet som gode og dårlige 

oppdragelsesmetoder. Konkrete eksempler på hva som står i disse verkene, skriver ikke 

Ozment mye om, men han mener å kunne lese ut i fra dem en generell positiv holdning til 

barn. Men at geistlige og andre utdannede personer hadde kunnskap om hva som var god 

barneoppdragelse, betyr ikke at resten av befolkningen hadde det.  

Historikeren Barbara Hanawalt mener markedet for oppdragelsesbøker og bøker om skikk og 

bruk var stort i middelalderens London og at disse bøkene var særlig viktige for unge som 

skulle opp og frem i verden.
13

 Hanawalt studerer denne typen bøker inngående og mener at 

de reflekterer dagliglivet og holdningene til størsteparten av Londons befolkning. Hun mener, 

i motsetning til enkelte andre barndomshistorikere, at folk så på barndommen som et viktig 

stadium i livet, og at de faktisk var svært opptatte av den. Hun mener hun finner støtte for 

dette også i vitenskapelige og medisinske tekster, litteratur og i ordbruken.
14

 På 13- 1400- 

tallet ble det vanlig i mange yrker at man måtte kunne lese for å søke en lærlingstilling.
15

 

Lesekunnskapen blant befolkningen generelt vokste på denne tida. Det betyr at mange hadde 

muligheten til å lese denne litteraturen. Men det er vanskelig å si om det var veldig vanlig. 

Man kan ha mange gode ideer og tradisjoner i barneoppdragelse uten å ha lest 

oppdragelseslitteratur. Gjennom generasjoner har folk prøvd ut og lært hvilke metoder som er 

gode og hva som gavner både foreldre og barn best. Det virker faktisk som om folk stort sett 
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heller har stolt på skikker som har gått i arv fra generasjon til generasjon enn på de såkalte 

vise menn.  

 

Dagbøker, memoarer og brev  

Dagbøker, memoarer og brev har blitt mye brukt av barndomshistorikerne. Pollock mener 

denne typen førstehåndskilder viser en mer positiv holdning til barn enn mange andre kilder. 

Hun bruker dagbøker fra både foreldre og barn syns at de uttrykker den samme holdningen til 

barn. Hun går detaljert til verks og unngår de store generaliseringene som for eksempel 

Philippe Ariés gjør. Årsaken er kanskje bruken av dagbøker; de viser detaljer fra hverdag og 

følelsesliv.  

Pollock baserer seg stort sett på memoarer, biografier, brev og regnskapsbøker. 

Barndomshistorikere har vært mest opptatt av om oppdragelsen var lik eller ulik nåtidens, 

mens hun selv mener man bør se på fortidens foreldre og hva de mente var viktigst i 

oppdragelsen.
16

 Vi bør altså ikke primært sammenligne fortidas barneoppdragelse med 

nåtidas, men finne ut hva som var viktigst. Førstehåndskilder for arbeiderklassens barn i 

århundrene 16- 1800 finnes ikke, påstår hun.
17

 Det er sannsynlig at dette fortsatt er tilfellet. 

Hvis det skulle ha dukket opp noe nytt, er det sannsynligvis av et så lite omfang at det ikke 

vil kunne brukes. Mange barndomshistorikere har merket seg at det sjelden er uttrykk for 

sterke følelser i denne typen kilder fra før 1700- tallet. De påstår på dette grunnlaget følelsene 

rett og slett ikke var så sterke. Pollock forklarer dette fraværet av følelser i boka With faith 

and physic. The life of a Tudor Gentlewoman. Hun mener at Lady Grace, som skrev 

memoarene som boka ti Pollock er basert på, skrev memoarene sent i livet og ikke husket 

detaljer og hendelser. En annen forklaring på fravær av følelser i memoarer, dagbøker og 

brev kan være at man på den tida ikke uttrykte de mest personlige følelsene, og spesielt ikke i 

memoarer som tross alt skulle leses av mange og ukjente mennesker.  

Michael Anderson anser kilder av denne typen som problematiske fordi han mener 

holdningene kan ha vært der hele tiden uten at de har blitt dokumentert.
18

 Det er vanlig for 

nåtiden å uttrykke seg svært åpenhjertig og ærlig, men det er ikke sikkert det alltid har vært 

slik. Det var kanskje vanligere i dagbøker, som er beregnet på leseren selv, men i memoarer 
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og brev er det naturlig å tro at man uttrykte seg mer forsiktig og distansert. Lawrence Stone 

mener de personlige kildene er alt for preget av opphavsmannens personlighet og særegenhet 

og at de ikke sier noe om resten av befolkningen.
19

  

 

Reiseskildringer og topografiske skildringer  

Reiseskildringer har vært mye brukt i historisk forskning. De er mer detaljrike enn for 

eksempel oppdragelsesbøkene, men de er også mer påvirket av kulturelle forskjeller. Det kan 

også være klassemessige forskjeller som resulterer i fordomsfulle beskrivelser, i følge 

Pollock.
20

 Shorter peker på et annet problem; generalisering ut i fra få kilder.
21

 Han ønsker å 

bruke litterære kilder skrevet av personer som hadde god kjennskap til den vanlige 

befolkningen samt hadde gode nok skrivekunnskaper til å uttrykke hva de så; lokale leger, 

småbyråkrater og lærde. De lærde skrev store mengder memoarer og topografiske skildringer, 

som han mener sier mye om lokale skikker og hendelser.
22

 Han innrømmer at en del av 

spørsmålene familiehistorien handler om ofte er svært dårlig dokumentert, men at disse 

nedskrivningene likevel inneholder mye om historiske endringer.
23

 Men Shorter generaliserer 

likevel og skjærer alle samfunnsklassene over én kam i boka The Making of the Modern 

Family. Til tross for at han mener forskjellene i samfunnet var enorme, ser han en 

holdningsendring som skjedde samtidig i alle samfunnsklassene.  

I Storbritannia skrev lokale leger ofte medisinske topografier over landsbygda, som inneholdt 

blant annet det lokale spedbarnsstellets skikker, kvinnehelse og utenomekteskapelige fødsler. 

Shorter mener at problemet med disse kildene er forholdet mellom de opplyste legene og den 

overtroiske befolkningen, som farget beskrivelsene av folk.
24

 Shorter mener småbyråkratenes 

dokumenter er gode kilder fordi de gir svært detaljerte opplysninger om folks privatliv. Men 

samtidig mener han at byråkratene ofte kunne gå glipp av viktige ting eller misforstå.
25

 

Likevel tror jeg de kan gi interessante opplysninger om skikker og tradisjoner, og dessuten 

sier de noe om forfatterens egen holdning, noe som kan være like verdifullt. De topografiske 
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skildringene mener jeg er mindre fordomsfulle, da forfatteren skriver om sitt eget nærmiljø. 

Men likevel vil de ikke være helt fordomsfrie, fordi forfatteren vil være fra en høyere 

samfunnsklasse enn store deler av befolkningen han beskriver. En prest for eksempel, har en 

akademisk utdannelse og vil antakeligvis føle en viss avstand til bøndene i bygda eller 

området han skriver om. Han er kanskje også innflytter til dette området og har en annen 

kulturell bakgrunn. 

 

Administrative kilder 

Administrative kilder av ulike slag er viktige kilder i historieforskningen. Den norske 

historikeren Sølvi Sogner mener at tingbøker, kirkebøker, pantebøker, skifteprotokoller, 

skattelister, matrikler og folketellinger er gode kilder til barndomshistorie. I masteroppgava 

Problembarn 1741-1771 bruker Arvid E. Andersen rettsdokumenter, lover og 

korrespondanse mellom de ulike myndighetsinstansene, samt fangeprotokoller som 

hovedkilde for å finne ut om forholdet mellom barn og foreldre og myndighetspersoner. 

Annette Stokkeland baserer sin forskning i hovedoppgava Barn og unges oppvekstforhold på 

1600- tallet i hovedsak på tingbøker. I boka Montaillou bruker Emmanuel Le Roy Ladurie 

forhørsprotokoller fra inkvisisjonen for å rekonstruere tanker og holdninger hos 

befolkningen.  

Pollock bruker den tilnærmingen som Anderson kaller den husholdningsøkonomiske i 

artikkelen ”Rethinking patriarchy and the family in seventeenth- century England”. Denne 

tilnærmingen legger vekt på økonomi, det vil si hvordan ressurser har blitt fordelt, og 

hvordan dette har skapt hierarkier og påvirket forhold mellom mennesker.
26

 Hun bruker også 

brev sendt mellom familiemedlemmer, som handler om farens utdeling av penger til de 

voksne barna sine. Pollock mener at rettslige dokumenter ofte gir et skjevt bilde av 

virkeligheten fordi de ikke viser sakene fra alle sider.
27

  På denne måten kan administrative 

kilder tolkes feil.  

Anderson anser nedskrivninger av fortidens leger, byråkrater og folklorister som 

problematiske kilder. Han mener det han kaller den demografiske tilnærmingen; det vil si 
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bruk av offentlige dokumenter som folketellinger, kirkebøker og skatteregister gir gode 

kvantitative fakta, men er begrensede i forhold til hva de gir av andre opplysninger. Det er 

vanskelig å vite hva tallene egentlig sier, man kan for eksempel ikke forklare ulikhetene fra 

område til område med tanke på giftemålsalder.
28

 Et annet problem med demografiske kilder 

er at man ikke vet hvor nøyaktige de er og ikke alltid hvilket formål de hadde. Ulike 

husholdningstyper fra område til område gjør det også vanskelig å generalisere, mener han.
29

 

Uansett hva demografiske fakta forteller oss, forteller den lite eller ingenting om holdninger 

og bak adferd. Man kan få omtrent hva man vil ut av tallene, hvis man bare bruker fantasien. 

For eksempel gikk antall fødsler utenfor ekteskap oppover i løpet av 1700- tallet. Det kan 

man blant annet forklare med at det skjedde en holdningsendring, eller med at det ble 

dårligere økonomi. Historikeren Stephen Wilson kritiserer også historikere for å trekke 

slutninger om følelsesmessige forhold basert på demografiske opplysninger og for å 

generalisere ut i fra et selektivt utvalgt kildemateriale.
30

 

 

Kulturelle kilder 

Kulturelle uttrykk og hva det innebærer fra folketradisjon til skjønnlitteratur og portretter har 

også vært brukt som kilde til oppfatning av barndom. Stokkeland bruker i tillegg til 

administrative kilder, kulturelle kilder som fødsels-, dåps- og pleietradisjoner. Disse 

tradisjonene gir mye kunnskap om holdninger til barn. Wilson mener barn har vært ønsket og 

verdsatt og påstår at beviset for dette ligger i kilder som ritualer og sakrale elementer knytta 

til graviditet og fødsel. Han trekker også fram tekster fra 1100- tallet og begravelsesskikker.
31

 

Lawrence Stone bruker barnebøker, pedagogiske spill og leker i The family, sex and marriage 

in England 1500- 1800. Ved analyse av disse kildene forsøker han å finne samfunnets 

holdninger til barn. Ariés bruker mye av de samme kulturelle kildene, men legger også mye 

vekt på billedkunst, særlig portretter. Anderson kaller denne metoden ”the sentiments 

approach”. Historikere som bruker denne metoden mener materielle kulturelle kilder sier noe 

om holdninger og følelser. Både Stone og Ariés mener de finner klare tegn i disse kildene på 

en likegyldig holdning til barn. Badinter finner den negative holdningen også i medisinsk 
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litteratur. I denne litteraturen interesserte man seg ikke for barns spesielle behov i det hele 

tatt, og skjønnlitteraturen fremstår barn i de få tilfeller de beskrives, som kjedelige og 

uinteressante, mener hun.
32

 

Anderson kritiserer bruken av disse kildene på mange punkter. De byr på problemene med 

klasseforskjeller igjen, samt ulike strømninger. Han mener holdninger heller ikke endrer seg 

på et blunk og gamle og nye holdninger kan eksistere på samme tid. Det er også mulig at en 

holdning har vært gjeldende i lengre tid, uten at den har kommet til syne i de kulturelle 

kildene.
33

 Særlig Ariés sin analyse av malerier blir kritisert. Ariés overfører direkte hvordan 

barn ble fremstilt i portretter til hvordan de ble behandlet. Barn ble fremstilt som voksne; de 

hadde voksne klær og ofte voksne trekk. Som regel er den eneste forskjellen på barn og 

voksne i maleriene fra før 17- 1800- tallet at barna er mindre i størrelse. Ariés tolker dette slik 

at det ikke var noen barndom. Kritikere av denne bokstavelige tolkningen mener at man ikke 

kan lese følelser og holdninger ut i fra materiell kultur og at analyse av billedkunst kun sier 

noe om kunsthistorie, ikke sosialhistorie. En annen feil som mange barndomshistorikere gjør 

er at de fokuserer for mye på de kulturelle kildene uten å ta hensyn til hvilke andre endringer 

som har skjedd i samfunnet. Et eksempel er Shorter som mener at barnedødeligheten gikk 

ned på 1700- tallet som følge av den påståtte holdningsendringen, uten å ta hensyn til de 

økonomiske og helsemessige bedringene i samfunnet.  

 

Barnelitteratur  

De fleste kulturelle kilder er i følge nåtidas barndomshistorikere vanskelige å bruke. 

Barnelitteratur som kilde har vært lite brukt av barndomshistorikere. Men barnelitteraturen 

som ble skrevet spesielt for barn sier svært mye om både holdninger og forventninger til barn 

fordi den var didaktisk og moraliserende og tydelig på hvordan barn skulle være. 

Barnelitteraturforskeren M.O. Grenby mener barnelitteratur er gode historiske kilder fordi de 

beskriver så mye; alt fra hvordan barn kledde seg til miljøene de levde i.
34

 Bruken av andre 

skriftlige kilder som for eksempel dagbøker og memoarer i historieforskning har ofte blitt 

kritisert fordi disse kildene nesten alltid kommer fra overklassen. Men barnelitteraturen fikk 

en enorm oppblomstring på 1700- tallet og i følge M.O. Grenbys The Child Reader 1700- 
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1840, ble lesing en svært populær aktivitet blant barn, også blant de dårligst stilte.
35

 Dette var 

mulig fordi bøkene etter en stund ofte ble utgitt i billigere utgaver slik at alle kunne ha råd til 

å kjøpe dem.
36

 Grenby mener at holdningen i samfunnet utover 1700- tallet ble at alle barn 

måtte kunne lese
37

, og det var nok en viktig grunn, i tillegg til profitt, til billigutgavene. I 

følge statistikken til Grenby var det ingen av samfunnslagene som dominerte i eierskap, og 

barnelitteraturen spredte seg nokså likt ut over alle yrkesgrupper.
38

 Dermed er barnelitteratur 

en god kilde til samfunnets forventninger og oppdragelse av alle barn, ikke bare overklassens 

barn. Forfatterne kan selvsagt hatt andre hensikter enn forleggerne og kan ha skrevet primært 

for overklassen. Men likevel, ”alle” leste bøkene og det tyder på at hovedpunktene i 

oppdragelsen i praksis var generelt sett ganske lik i alle klasser.  

Barnelitteraturen fra 1700- tallet forteller også om holdningen til forskjellene mellom 

kjønnene. Det ble vanlig å skille mellom litteratur for jenter og for gutter fordi mange mente 

det var store ulikheter mellom kjønnene i både følsomhet og interesser,
39

 men mange 

forfattere valgte å skille dem også fordi det gav større avkastning.
40

 Men i mange tilfeller var 

det likevel liten forskjell i innholdet
41

 dessuten var det vanlig at gutter leste bøker som var 

spesielt skrevet for jenter.
42

 Grenbys statistikk basert på navneinskripsjoner viser at typiske 

guttebøker som Robinson Crusoe var omtrent like ofte var eid av jenter som av gutter og at 

jenter oftere enn gutter eide bøker.
43

 Men Grenby legger vekt på at eierskap ikke sier alt, og 

at søsken på tvers av kjønnene helt sikkert leste hverandres bøker.
44

 Derfor bør litteraturen 

generelt sett leses som om den gjelder begge kjønn, og man må luke fram avsnitt og setninger 

som henvender seg særlig til ett kjønn.  

Barnebøker ble lest omtrent like mye i alle samfunnslag og av begge kjønn. Geografisk var 

det større forskjeller. Grenbys statistikk over abonnementer på barnebøker viser at det fantes 

abonnenter i hele landet, men at de fleste bodde sentralt i London og en stor andel ellers i 

London og områdene rundt.
45

  Fordi barnelitteraturen på 1700- tallet var sterkt didaktisk og 
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ble lest av begge kjønn i alle samfunnsklasser er den en god kilde for å si noe om den 

generelle barndom og oppdragelse. I følge dagbøker og memoarer var det likevel mange barn 

som av ukjente grunner ikke fikk lest barnebøker, men som fikk sin dannelse gjennom 

litteratur for voksne og Bibelen.
46

  

 

Konklusjon 

Kildeanalyse krever kreativitet og fantasi. Man må se alle sidene ved kilden og dens 

muligheter. Men det er grenser for hva man kan lese ut av dem. Det er her historikerne er 

uenige, kanskje spesielt innenfor barndomshistorien. Barndomshistorie som et eget 

forskningsfelt oppsto på 1960- tallet og har siden vært i stor utvikling og fått stadig nye 

innspill. Utviklingen har gått fra en nokså naiv og ensidig kildeanalyse med Ariés, Stone og 

Shorter til en mer avansert kritikk med blant andre Hanawalt, Pollock og Anderson.  

Barndomshistorikerne kritiserer hverandre både for hvilke kilder som brukes og hvordan 

kilder tolkes. Særlig har de som har drevet med denne typen historie på 1980- 90- og 2000- 

tallet kritisert de tidligere barndomshistorikerne. Kanskje Pollock har rett når hun skriver at 

den nye generasjonen barndomshistorikere i stedet for å vurdere om det fantes følelser i 

forhold til barn, heller bør se på hvilke måter følelsene ble uttrykt på. Historikeren Edward 

Shorter mener brev, dagbøker og memoarer sier lite om den største delen av befolkningen, da 

forskjellene mellom klassene var enorme.
47
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3 

OPPDRAGELSESFILOSOFI 

 

Opplysningstidas hovedtemaer var frihet, fornuft og fremskritt.
48

 Frihet, fornuft og fremskritt 

betydde også kunnskap. Mennesket skulle utforske, tilegne seg kunnskap og ved hjelp av den 

leve et fritt, fornuftig og opplyst liv. Mange filosofer ble også interessert i barndom og 

barneoppdragelse. Så hva var det viktigste i oppdragelsesfilosofien på 1700- tallet? Hva sier 

disse verkene om gutter og jenter ble oppdratt forskjellig? Svaret på dette ligger 

forhåpentligvis i noen av de viktigste oppdragelsesverkene fra perioden. Filosofene og 

forfatterne som skal gjennomgås er John Locke og Mary Wollstonecraft fra England, Erik 

Pontoppidan fra Danmark- Norge og Denis Diderot og Jean- Jacques Rousseau fra Frankrike.  

 

John Locke - Some thoughts concerning education 

John Locke ble født i England i 1632 og døde i 1704. Han var en av de mest innflytelsesrike 

filosofene i opplysningstida. Han utgav Some thoughts concerning education i London i 

1693, som ble et svært innflytelsesrik verk på 1700- tallet. Verket var basert på brev som 

Locke skrev til en venn og hans kone om hvordan de burde oppdra barna sine.
49

 Mange anser 

dette verket som begynnelsen på et endret syn på barn og som et av de viktigste verkene for 

engelsk oppdragelse, i det hele tatt vesteuropeisk oppdragelse i over hundre år. Locke mente 

ikke som mange at barnet var født syndig, men barnet var som et blankt ark og formbart. 

Derfor mente han at oppdragelsen var svært viktig. Lockes oppdragelsesmetode hadde tre 

stadier: utviklingen av kroppen, utviklingen av en dydig karakter og utdanning. 

 

Herding og beskyttelse 

Locke mente altså at barn var formbare og anerkjente dermed at barn også var svært 

påvirkelige og sårbare for inntrykk. Derfor mente han det var viktig å behandle dem og 

oppdra dem på rett måte. Men i følge Locke betydde ikke dette at de måtte overbeskyttes; 
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tvert i mot. Han mente faktisk at de fleste barn ble dullet for mye med og herding var en 

nødvendig del av oppdragelsen i følge ham. For eksempel mente han at alle gutter burde gå 

med tynne sko og at de helst burde være barbeint så ofte som mulig og han anbefalte iskalde 

bad for alle og mye frisk luft for både jenter og gutter.
50

 Herding og styrking av kroppen var 

svært viktig for helsa og Locke mente aktiviteter som kunne styrke kroppen var å foretrekke 

når det gjaldt fritidsaktiviteter.
51

 Om klær mente han at de ikke måtte være for stramme, men 

være løse nok til ikke å skade indre organer, skjelett eller hindre pusten.
52

 Men ettersom han 

også aksepterte barndommen som en viktig utviklingsfase, la han også vekt på at barn måtte 

få være barn, og leke og leve som barn. 

 

Mildhet og disiplin 

Lockes mildhet og forståelse overfor barn kommer nok overraskende på de som har lest 

enkelte av de tidligere historikeres forskning om behandlingen av barn på 1700- tallet. Locke 

hadde høye krav til barnas oppførsel, men var samtidig mild og forsto at barn ikke kunne 

behandles som voksne. For eksempel måtte sovende barn behandles varsomt og vekkes 

forsiktig, for ikke å skades. De skulle behandles pent og snakkes mildt til helt til de hadde fått 

på seg klær og kommet seg.
53

 Han mente også barnesinnet ikke måtte kues for mye fordi det 

ville går ut over gnisten og flittighet, og resultatet ville bli verre enn om disiplinen var for 

slapp.
54

  

For Locke var det altså nødvendig å behandle barn som barn og med mildhet, men disiplin 

mente han var like viktig. Barn måtte få ros og skjenn på en rettferdig måte slik at barnet ikke 

ble knust, men fikk en god selvtillit og ble en ressurssterk og virksom person. Stadig å 

skjenne på og slå barn var heller ikke bra fordi det bare ville øke skammen.
55

 Derfor skulle 

man få tilsnakk når det var fortjent, men på en rolig og fornuftig måte, og uten tilskuere. 

Fortjent ros derimot, mente Locke burde gis foran andre. På denne måten ble rosen fordoblet 

og barnet ville føle seg bra og ønske å gjøre seg fortjent til ros igjen. Barn som ble tilsnakket 
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foran andre, ville skamme seg og gi opp å få aktelse av andre.
56

 Det var altså om å gjøre å 

bygge opp barnet slik at det ville bli et sterkt og selvsikkert menneske. 

 

Locke kritiserte mange foreldre på grunn av mangelen på disiplin. Han mente at på grunn av 

naturens lov om at foreldre skal elske barna sine, lærte ikke barna å adlyde og ha disiplin 

mens de var små og lett påvirkelige. ”They love their little ones, and ´tis their duty: But they 

often, with them, cherish their Faults too.”
57

 Locke anerkjente altså kjærlighet mellom 

foreldre og barn og at denne kjærligheten var mild og hjertelig, men mente den måtte utvises 

fornuftig og at mer strenghet måtte til. Fornuft gjaldt ikke bare fordelingen av kjærlighet og 

disiplin, men også selve disiplinen. Han mente barn burde ha så få regler som mulig, ellers 

ville de glemmes og effekten av dem ville svekkes.
58

 Når det gjaldt dårlige manerer, skyldte 

Locke på foreldrene for dette. Manerer læres gjennom eksempel mente han.
59

  

 

Selv om Locke talte for en mildere oppdragelse enn hva som hadde vært vanlig tidligere, 

mente han at det var tilfeller der barn bør slås; nemlig hvis de var stridige eller opprørske. 

Men han la vekt på at skammen ved straffen skulle være mektigere enn smerten ved slaget.
60

 

En far skulle vise autoritet ved å la sønnen forstå at han er avhengig av faren og at det er han 

som styrer, men samtidig være overbærende, mild og kjærlig, slik naturen vil.
61

 Locke mente 

altså at kjærligheten foreldre føler for barna er en gave fra Guds natur og noe man skulle ta i 

mot. 

 

Frihet og selvbeherskelse 

Locke så på barnesinnet som et blankt ark, altså verken godt eller ondt fra naturens side. Et 

barns personlighet kunne forbedres, det skulle ikke forandres helt, da han mente Gud gir hver 

enkelt person sin måte å være på.
62

 Man skulle altså respektere individualiteten hos barn og la 

dem få utfolde sin egen personlighet, men forbedringer skulle gjøres der det var mulig. 

Han mente de skulle ha all frihet, bortsett fra i å gjøre dårlige handlinger.
63
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Likevel, eller dermed, var selvbeherskelse en av de viktigste dydene et barn måtte lære. Men 

barna skulle få mer frihet etter som de ble eldre, og hadde lært seg å bruke fornuften i stedet 

for å la seg styre av lidenskap.
64

 Fornuften og selvbeherskelsen var  nødvendige verktøy for 

et fritt og godt liv.  

 

Dyd og kunnskap 

Boklig lærdom var svært viktig i opplysningstida. Men for Locke var dyd en viktigere del av 

utdanningen. Han mente at kunnskap om språk og vitenskap ikke var verdt noe hvis man ikke 

var et dydig menneske, og at udydige mennesker med mye kunnskap kunne være farlige.
65

 

Han la blant annet stor vekt på at barn må lære å ha medfølelse med andre, både dyr og 

mennesker. Locke var altså lite opptatt av boklig lærdom i forhold til mange 

opplysningstenkere. Å bli et godt menneske var den viktigste delen av utdanningen og 

lærdom som språk og vitenskap burde komme etterpå, mente han. 

Locke så på barn som fornuftige vesener som ønsket å bli forstått som fornuftige, og han var 

svært opptatt av nettopp det å se det individuelle i barnet; både alder og personlighet. Han 

mente at hvis barn fikk leke mye og følte at lærdom ikke ble prakket på dem, ville de bli 

villige til å lære.
66

 Når et barn skulle lære seg vitenskapene, var det beste å begynne med 

geografi og det som føltes nært og konkret og senere gå over til regning og de andre 

vitenskapene.
67

  

 

Denis Diderot - Rameaus nevø 

Denis Diderot ble født i 1713 og døde i 1784. Han var en fransk filosof, kunstkritiker, 

forfatter og nær venn av Jean- Jacques Rousseau. Han ble mest kjent for å være redaktør for 

den kontroversielle franske encyklopedi, som han også ble fengslet for. Rameaus nevø, som 

kom ut i 1761, er et av hans mest leste verker.
68

 Verket er ikke som de tidligere gjennomgåtte 

verkene en typisk filosofisk tekst, men er en filosofisk samtale mellom to personer, hvor man 

kan si at den ene representerer den gamle tradisjonen og den andre de nye, opplyste ideene.  
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Rameaus nevø er en livsnyter som driver dank og lever på andre. Han er ubrukelig, fjollete og 

overflatisk og interesserer seg mest for musikk og dans. Filosofen er hans rake motsetning og 

et tydelig bilde på hvordan man bør være. Nevøen har likevel sterke meninger om 

oppdragelse og synes filosofen bør oppdra datteren sin til å bli en søt og kokett som en liten 

dukke. Men filosofen vil lære henne både grammatikk, mytologi, historie, geografi samt litt 

tegning og mye moral.  

Moral var altså viktig for ham i forhold til hva den kunnskapen som datidas overklasse mente 

var viktig for jenter; det vil si kunst- og kulturfag. Han mente jenter skulle ha ”mannlig” 

kunnskap som utviklet hodet og karakteren i stedet for kunnskap som bare var til for 

underholdningens skyld.  

Samtalen handler mye om dyd og lykke. Nevøen stjeler, drikker og dyrker lastene sine. Han 

sier han ikke forstår seg på dyd og filosofen svarer med at velhavende menneskers sjeler er 

sløve og at den lykken de kjenner er den som fordufter. Filosofen innrømmer å like sansenes 

gleder, men enda mer å gi en hjelpende hånd, å gjøre noe fornuftig, tilbringe tid med en nær 

venn eller barna.
69

 Han mener at hvis man vil være lykkelig, må man være rettskaffen.
70

 Det 

er altså lov å være lykkelig, men man må da også være et dydig menneske.  

 

Jean- Jacques Rousseau – Émile - eller om oppdragelsen  

Jean- Jacques Rousseau ble født i 1712 og døde i 1778. Han var sveitser, men flyttet som ung 

til Paris. Han blir regnet som den viktigste oppdragelsesfilosofen på 1700- tallet. I tillegg 

påvirket han både litteratur, filosofi og politiske holdninger og ideer fram mot den franske 

revolusjon. Et av de mest kjente verkene hans var Émile ou De l'éducation, på norsk Emile - 

eller om oppdragelsen fra 1762. Verket var svært viktig for endringen av samfunnets syn på 

oppdragelse som skjedde på 1700- tallet. Émile gir råd om barneoppdragelse uten å være en 

typisk oppdragelsesbok. Boka er delt inn i fem deler; de tre første er skrevet til Émile som 

barn, den fjerde om ungdomstiden og den femte om Sophie, Émiles fremtidige kone, samt 

Émiles liv som samfunnsborger. Oppdragelsesmetodene til Rousseau skulle ikke komme fra 

filosofien, men fra hjertet og naturen. Den skulle følge naturens vei, slik naturen hadde 
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bestemt det.
71

 Rousseau var preget av Lockes Some Thoughts Concerning Education, som ble 

skrevet rundt 70 år tidligere, og dette kommer tydelig fram i mange av temaene.  

 

Barndommens naturlighet 

Rousseau talte for en menneskelig oppdragelse, det vil si at man ikke skulle legge for mye 

bånd på barna. Man skulle elske barndommen og verne om dens gleder og naturlighet.
72

 Det 

var derfor også viktig å behandle barn etter alderen og å tilpasse oppdragelsen etter barnets 

alder, personlighet og liv. Han mente at mennesket lærer fornuft etter hvert som det vokser, 

og at mennesket som lite barn derfor må få gjøre det som naturen, ikke det som samfunnet, 

sier.
73

 Han mente barn skulle få bevege seg så fritt som mulig og ute i frisk luft. Rousseau var 

en sterk kritiker av det menneskeskapte samfunnet og mente det var bedre for barn å oppdras 

av naturen enn å bli for mye påvirket av menneskets uforutsigbare følelser.  

 

Morskjærligheten 

For Rousseau var mor den viktigste personen i et barns første oppdragelse. Dette hadde både 

praktiske og følelsesmessige årsaker; for det første mente han at mødrene hadde de beste 

forutsetningene for å oppdra barn, for det andre var et godt resultat av oppdragelsen viktigere 

for dem, fordi de ofte som enker ble avhengig av barna.  Men Rousseau var også av den 

oppfatning at barn var mer knytta til mor enn til far.
74

  Dessuten anså han fedrenes 

ærgjerrighet, grådighet, tyranni, overflatiske omsorg, likegyldighet og harde ufølsomhet som 

mye mer skadelig enn mødrenes blinde kjærlighet.
75

 Det var altså bedre å bli elsket for mye 

enn å bli behandlet med hardhet. Rousseau la i det hele tatt stor vekt på kjærligheten, og han 

beskriver morskjærligheten som selve limet i familien. Han mente en mors amming var 

spesielt viktig for kjærlighetsfølelsen, men også at kjærlighet til hjemmet var det beste midlet 

mot dårlige holdninger. Samvær med barna gav glede til foreldrene, som igjen styrket 
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kjærligheten dem i mellom. Å bruke ammer mente han derfor var skadelig for familien og 

dermed for samfunnet.
76

 

 

Personlig religion 

Rousseau mente religion ikke kunne forklares for barn og at det var bedre ikke å lære dem 

om Gud, slik at de fikk feilaktige forestillinger om ham. Samtidig mente han at man burde 

snakke åpent om Gud. Hemmelighetskremmeri rundt Gud skaper fanatikere i stedet for 

troende, mente han.
77

 Rousseau ville at Émile skulle opplæres slik at han ville være i stand til 

gjennom fornuft å velge religion selv.
78

 Rousseaus beste venn var fornuften, samtidig som 

argumentet hans for at det fantes en gud var at han kunne føle en gud. Denne troen mente han 

var naturgitt, ettersom Gud var så tydelig å se i naturen. Han mente at Gud ikke brydde seg 

om seremonier og materielle artefakter. Rousseaus oppfatninger om religionen er svært 

annerledes enn hva det tradisjonelle synet var. Selv om reformasjonen hadde sørget for at noe 

av mystikken og hemmelighetskremmeriet var borte, var kirken fortsatt autoritær og 

mulighetene for å tolke kristendommen eller velge religion selv var begrenset. 

 

Gutter og kunnskap 

Rousseau mente den viktigste kunnskapen var å være et menneske, som kunne takle livets 

gleder og sorger. Derfor mente han læring gjennom erfaring var viktigere enn boklig 

lærdom.
79

 Dette var spesielt viktig å lære for unge gutter. Man skulle vekke nysgjerrigheten i 

de unge guttene og la dem bruke naturen i stedet for å lese om den i bøker. For å lære å tenke 

selv, må man tenke fornuftig, og ikke adoptere autoriteters meninger.
80

  

Rousseau mente det var bedre å ha grundig kunnskap om noen få ting enn å vite litt om mye. 

Målet med Rousseaus undervisning var ikke å lære mange ting, men å sørge for at eleven 
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lærer å tenke fornuftig og klart og med god dømmekraft.
81

 Ideelt skulle eleven selv oppdage 

feilen i stedet for å bli rettet på.
82

  

Robinson Crusoe mente Rousseau var den beste boka å begynne med for Émile.
83

 I 

undervisningen mente han barnet burde lære det nære først, for eksempel i geografi må han 

lære om sin egen by først og gå ut i fra den.
84

 Men generelt sett mente Rousseau det var bedre 

å ha nysgjerrighet på og å lære av naturen enn å lære fra bøker. 

 

Jenter og kunnskap 

For jentenes del var ikke kunnskap like viktig, men de måtte være villige til å lære. Idealet for 

dem mente Rousseau var den gylne middelvei; de skulle være kloke uten å være 

kunnskapsrike og talentfulle uten å være kunstnere.
85

 Fra naturens side mente han at kvinnens 

våpen var å tenke, dømme, elske, lære og dyrke forstanden.
86

 De skulle altså lære å tenke 

selv, men det var ikke nødvendig med mye kunnskap, og klokskap var det viktigste.  

Ellers skulle jenter kunne alle håndarbeider og ha greie på alle deler av husholdningen.
87

 

Fordi de ikke skulle spesialisere seg på noe, betydde det at jentene kom til å være avhengige 

av andre og ikke ville ha mulighet til å gjøre noe annet enn det naturen hadde skapt dem til, 

nemlig å være mødre og koner. 

 

Frie og naturlige gutter 

Idealet for små gutter var for Rousseau å være livlig, livskraftig, sikker, tillitsfull, sterk og 

sunn. Han skulle være ærlig, ikke snakke for mye eller for lite eller smigre.
88

 Han skulle være 

fri; det vil si ikke følge skjema eller rutiner, bøyer seg ikke for andre, men taler og handler 

som det passer ham selv.
89
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Som litt eldre skulle han være arbeidsom, måteholden, tålmodig, bestemt, modig og uredd for 

smerte.
90

 Han skulle ikke kreve noe av noen eller skylde noen noe og skulle bare stole på seg 

selv.
91

  

Det kan virke som om guttene skulle få være fri og så tro mot sin natur som mulig. De skulle 

få være nysgjerrige, oppdage og leve det livet de ville uten å måtte være avhengige av noen 

eller bry seg alt for mye om hva andre forventet. 

 

Lojale og beskjedne jenter 

Rosseaus ideal for jenter var litt annerledes enn idealet for gutter. Jentene mente han burde 

være lojale, beskjedne, forekommende, reserverte, dydige og med en ren samvittighet.
92

 De 

skulle med andre ord ikke bevege seg utenfor den plassen de var blitt tildelt. Hvordan 

forklarer Rousseau dette?  Han mente jenter måtte være villige til å arbeide og gjøre ting som 

de ikke alltid hadde lyst til. Men arbeidet bør ikke være for kjedelig for dem, samtidig som 

fornøyelsene ikke bør skape for mye lidenskap i dem.
93

 Det var altså viktig at kvinnen holdt 

seg på sin plass og at hun ikke drev med ting som ville distrahere henne i å gjøre det hun 

måtte gjøre. Samtidig måtte arbeidet ikke bli så kjedelig at hun ville vanskjøtte oppgavene 

sine. Videre mener han at det ligger i naturen at kvinnen skal behage mannen. Han skriver at 

små jenter elsker pynt nesten fra fødselen av, og de vil at andre skal synes at de er vakre.
94

 Jo 

mer kvinnene ligner menn, jo mindre makt vil kvinnene ha over menn, og da vil menn 

virkelig få makten.
95

 Rousseau anså det som svært viktig at jenter hadde en behagelig 

personlighet siden den ytre skjønnheten likevel ville bli svekket med årene.
96

 Snillhet var i 

følge Rousseau det som preget kvinnens personlighet mest. Uten snillheten ville hun være 

mannens slave i stedet for livsledsager.
97

 Dette kan bety at han mente kvinnen var så snill at 

hun med glede gjør alt for mannen og derfor ikke må tvinges som en slave. Det kan også bety 

at dersom kvinnen ikke hadde denne snillheten, ville han behandle henne dårligere og hun 

ville bli som en slave. 
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Til tross for at Rousseau mente kvinnen skulle lære å tenke selv og hadde evnen til å tenke 

klokt, mente han at kvinnen skulle holde seg til praktiske gjøremål og at det var mannen som 

skulle ta seg av det moralske. Derfor var det beste at kvinnene holdt seg til det de kunne i 

stedet for å blande seg inn i mannens saker, som de ikke hadde noen forståelse for.
98

  I et 

forhold mente Rousseau at de to kjønnene hadde like mye, men forskjellige ting å bidra med. 

Kvinnens oppgave var å behage mannen, mens mannen skulle være styrken.
99

 Han mente at 

det lå i kvinnens natur å være svak og at hun hadde rett til å bruke svakheten som 

unnskyldning.  For Rousseau skulle kvinnen underholde og glede mannen. Derfor mente han 

at unge kvinner skulle dyrke talentene sine og skape glede i hjemmet. Slik ville mannen holde 

seg hjemme og borte fra usunt selskap og familien ville blomstre.
100

 I motsetning til hva 

andre mente på denne tida, skriver Rousseau at jenter må snakke mer enn gutter. Dette 

forklarer han med at jenter snakker ut i fra behag og smak, mens gutter snakker ut i fra nytte 

og hva de vet.
101

  

 

Likhet 

For Rousseau var det likevel viktig at barn skulle lære å behandle kjønnene likt, han mente 

barn ikke var i stand til å forstå ulikhetene mellom dem.
102

 Denne likheten gjaldt ikke bare 

kjønnene, men også stender og folkeslag. Han anså at alle er født med like behov og at alle 

har de samme følelsene.
103

 Han mente at alle folkeslag har de samme begrepene om 

hederlighet og rettferdighet og enighet om hva som er godt og ondt og at disse prinsippene 

ligger i menneskehjertet, eller sjelen, fra naturens side.
104

 Det var altså rett å behandle alle 

mennesker likt fordi de var skapt like av naturen og født med like verdier.  

 

Mary Wollstonecraft - Thoughts on the Education of Daughters 

Mary Wollstonecraft var britisk og levde fra 1759 til 1797. Hun var en kontroversiell 

feminist, forfatter og filosof. Hun talte for likestilling og mente at kvinners natur ikke var 
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annerledes enn menns, noe som vakte oppsikt i samtiden. Hun var motstander av Rousseaus 

kvinnesyn, spesielt når det gjaldt kvinners utdanning og posisjon i samfunnet.
105

 Hun ønsket 

at alle barn skulle få samme utdannelse uansett kjønn og dette kommer til uttrykk i Thoughts 

on the Education of Daughters, som kom ut i 1787.  

 

Mors omsorg 

Wollstonecraft var svært opptatt av omsorgen som en mor føler for barnet sitt og viktigheten 

av denne omsorgen. Hun mente amming var viktig for båndet mellom mor og barn, fordi 

barnets avhengighet og hjelpeløshet vakte omsorgsfølelsen til mor. Men hun så også at 

ammingen hadde en fysisk helsemessig fordel; at barnet fikk den maten som kroppen dets 

klarte å fordøye. Wollstonecraft kritiserte bruken av ammer ikke bare på grunn av det viktige 

båndet mellom mor og barn, men også fordi hun mente barn ble skadet av den inkonsekvente 

behandlingen hun mente barna fikk hos ammene. Kjærlighet, omsorg og stabilitet var altså 

viktig for barnets ve og vel.  

 

Disiplin 

Men disiplin var også en viktig del av oppdragelsen. Wollstonecraft anså ammer for å være 

uvitende og mente at mødre bedre kunne vise en rasjonell omsorg for barna.
106

 Det var altså 

viktig å være konsekvent; ikke skjemme det bort, men lære barnet å respektere og følge 

reglene. Wollstonecraft kritiserte likevel den strenge oppdragelsen som hun mente mange av 

datidas barn fikk. Hun mente barn ikke burde straffes så mye som de gjorde, og særlig ikke 

for uhell og små skøyerstreker. Hun hadde altså en litt andre erfaringer med hvor strenge 

foreldre var mot barna, enn for eksempel Locke, som mente foreldre generelt var for 

overbærende med barna sine. På den andre sida skrev hun hundre år senere enn Locke. Men 

med deres forskjellige opplevelser av barneoppdragelse sier at foreldre faktisk ble strengere 

på 1700- tallet. Dette strider i mot teoriene til mange barndomshistorikere.  
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Lærdom 

Wollstonecraft tok barn og lærdom svært alvorlig. Hun mente det var viktig at barns spørsmål 

ble tatt seriøst og at de ble besvart på en ordentlig måte. Derfor måtte de heller ikke få høre 

usannsynlige eller overtroiske fortellinger, som bare ville skape frykt og merkelige 

fordommer.
107

 Fakta og fornuft var altså stikkordene.  

Hun var som tidligere nevnt opptatt av at jenter skulle få den samme utdannelsen som gutter. 

Lesing var en av de beste aktivitetene ei jente kunne drive med, mente hun. Men kunnskapen 

måtte forstås, ikke bare pugges.
108

 Wollstonecraft oppmuntret jenter til å gjøre noe andre 

filosofer oppmuntret gutter til; nemlig å være aktive og gjøre ting som stimulerte 

nysgjerrigheten.
109

  

Wollstonecraft var også opptatt av at barn skulle lære å ha respekt for dyr og natur. En god 

måte for et barn å lære dette, mente hun var å lese bøker som vekket følelser om disse 

emnene.
110

  

Selv om Wollstonecraft var for boklig lærdom hos jenter, avfeide hun ikke samtidas 

oppfatning av at jenter burde bedrive kunst i form av malerkunst, musikk og dans. Men 

fremfor at disse kunstene skulle brukes til å underholde andre, mente hun disse aktivitetene 

var bra for sansene og hodet. Men hun mente det måtte gjøres helhjertet og selvstendig. Det 

var ikke bra å motta mye skryt for halvgjorte prosjekter, da det førte til forfengelighet og høy 

selvtillit på falskt grunnlag.
111

  

 

Dyder 

En ekte og naturlig oppførsel var idealet for Wollstonecraft. Hun mente alle burde være 

høflige, men at beundring og aktelse burde være ekte og hjertefølt og måtte ellers ikke 

uttrykkes.
112

 Likevel var det bra å kunne kontrollere negative følelser, da hun anså sinne som 

roten til mye dårlig. Selv om Wollstonecraft ønsket utdannelse for jenter på lik linje med 

gutter, anså hun nok viktigheten av morsomsorgen og var nok interessert i å utdanne jenter til 
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å bli gode mødre slik at barn fikk vokse opp i stabile hjem. Selv om hun ikke forklarer 

hvorfor hun mente at jenter skulle lytte mer enn de snakket
113

, har det nok en sammenheng 

med posisjonen deres i hjemmet. Det samme gjelder nok det at hun mente vennlighet, 

toleranse og tålmodighet var svært viktige dyder for jenter.
114

 Det var også viktig for jenter å 

lære økonomi; både ikke å sløse og å gi pengehjelp.
115

 

 

Forfengelighet 

Hva det gjaldt klær og utseende, mente Wollstonecraft at det var for mye forfengelighet. Hun 

mente klær burde være enkle, pene og verken vise for mye eller skjule veldig mye av 

kroppen.
116

 Hun kritiserte bruken av sminke, da hun mente at den skjulte den naturlige gløden 

som oppstår av ulike følelser. Dessuten mente hun at en manns følelser for hustruen kunne 

endre seg dersom hun hadde skjult seg bak sminke og pynt, og han endelig fikk se hvordan 

hun egentlig så ut.
117

  

 

Erik Pontoppidan - Sandhed til gudfryktighed 

Erik Pontoppidan ble født i 1698 og døde i 1764. Han var en dansk forfatter, teolog, biskop, 

forfatter, lærer og vitenskapsmann. Pontoppidans religiøse utgangspunkt var pietismen, men 

han ble svært betydningsfull for opplysningstiden i Danmark og Norge. Forklaringen han 

skrev til Luthers katekisme, Sandhed til gudfryktighed kom ut i 1737 og ble skrevet på ordre 

av kong Christian VI. Boka skulle brukes i kristendomskunnskap og leses av alle som skulle 

konfirmeres. Konfirmasjon ble påbudt i Norge i 1736 og de som ikke var konfirmert gikk 

glipp av mange viktige rettigheter, blant annet retten til å gifte seg. Dermed var det få som 

ikke ble konfirmert og Sandhed til gudfryktighet ble lest av svært mange. Boka var faktisk 

den mest brukte skoleboka i Norge i nesten 150 år.
118

 Den regnes også for å være den boka 

som har påvirket norsk kristenliv mest nest etter Bibelen.
119

 Sandhed til gudfryktighed gir 

først og fremst en forklaring av de ti bud, som viser hva som krevdes av en for å være et godt 
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og kristent menneske og det viktigste av hva som ble krevd av et barns oppførsel. Boka ble 

skrevet for alle, begge kjønn og både voksne og barn.  

 

Fornuft og gudstro 

Fornuft er som tidligere nevnt et av de viktigste temaene i opplysningstidas filosofi. Samtidig 

som Pontoppidan la stor vekt på at man skulle ha kunnskap om og forstå Guds ord, måtte 

man også legge sin egen fornuft til side av og til. For eksempel i det første budet som handler 

om at man ikke skal ha andre guder, skriver Pontoppidan at man skulle være enfoldig, det vil 

si at man skulle tro på Gud og hans ord uten å gruble på det med sin egen fornuft. Dette går i 

mot det mange andre opplysningstenkere mente. Men med tanke på at dette er en religiøs 

tekst og at Pontoppidan var prest passet det nok bedre.  

 

Respekt  

I det fjerde budet står det at du skal hedre din far og din mor. I tråd med Luthers katekisme 

forklarte også Pontoppidan at dette ikke bare betydde foreldre, men også andre 

myndighetspersoner.
120

 Med å hedre mente han å adlyde villig, ikke bare fordi man var redd 

den andres vrede, men for samvittigheten. Videre skulle man ære dem, be for dem, og betale 

dem skatt, toll og tiende.
121

 Dette med skatt, toll og tiende gjaldt selvfølgelig bare i de 

forholdene som det var påkrevd ved loven. Men Pontoppidan tok disse forholdene alvorlig og 

mente det var en stor synd å la være å betale disse avgiftene. Begrepet frykt for Gud forklarte 

Pontoppidan med frykt for Guds rettferdige vrede når man hadde syndet. Men man skulle 

ikke bare frykte Guds straff, man måtte ha kjærlighet og tillit til Gud.
122

 For Pontoppidan var 

straff et viktig virkemiddel i oppdragelsen, både den som kom fra Gud og den som ble gitt av 

foreldre til sine barn. Han mente at ulydige barn skulle straffes på en kjærlig og fornuftig 
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måte til forbedring, ikke forbitrelse.
123

 Han skrev at alle som ikke følger de ti bud bør frykte 

Guds rettferdige vrede.
124 

 

Beskyttende mann, trofast kvinne 

Naturlige foreldre og formynderes oppgave overfor barna var i følge Pontoppidan å be for 

dem, og ha omsorg for deres timelige, åndelige og evige velferd. Omsorg var et viktig tema i 

forholdet mellom mann og kone. En mann skulle elske, ære, styre og forsørge sin kone. Han 

skulle tålmodig bære skrøpeligheten hennes, bøte for henne og sørge for hennes sjels salighet. 

Kona skulle være underdanig i kjærlighet, troskap og omhyggelighet for hjemmet, be for ham 

og søke hans sjels salighet.
125

 Begge skulle med andre ord sørge for den andre, både sjelelig 

og legemlig. Men kvinnens svakere natur trengte beskyttelse og styring, mens mannen hadde 

krav på hennes lojalitet og underdanighet.  

 

Mildhet  

Med det femte budet, du skal ikke slå i hjel, mente Pontoppidan ikke bare gjaldt fysisk å 

drepe, men å la være å hjelpe andre i nød, å hate, å påføre andre sorg, å ta hevn, å være 

hardhjertet eller tale med hard munn. Han mente at for Gud er det som ligger i hjertet det 

viktigste, ikke hva som gjøres.
126

 Det var en synd å være sint på andre mennesker, eller å 

forarge eller forføre dem. Pontoppidan mente at man skulle sørge for våre nestes sjel og 

omgås dem med saktmodighet og vennlighet. Ærlighet var svært viktig og betydde at man 

ikke skulle forlede, forråde, baktale eller berykte andre, men unnskylde, tale vel om dem om 

ta alle ting i beste mening.
127
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Konklusjon 

Det ser ut til at mange filosofer og forfattere på 1700- tallet hadde stor kunnskap om barn. 

Locke hadde ingen barn, men han hadde god innsikt i barneoppdragelse, men han observerte 

vennene sine og barna deres, hvor mange var mektige, rike og høyt utdannede mennesker.
128

 

Han viste sympati med barn og omtaler dem ofte med ”poor little ones”. Han tok barn på 

alvor og var oppriktig interessert i behovene deres. Han la ”skylda” på foreldre, lærere og 

andre påvirkende mennesker for dårlig oppførsel, ikke på menneskenaturen eller barna selv. 

Rousseau var av den oppfatning at barn måtte få være barn og han dyrket barndommen.  

Det er ikke for ingenting 1700- tallet ofte kalles ”følsomhetens tid”. Rousseau var svært 

opptatt av følelser, og særlig kjærligheten. Bant annet anså han morskjærligheten som helt 

essensiell i en lykkelig og harmonisk familie. Wollstonecraft så også på båndet mellom mor 

og barn og på amming som svært viktig for en sunn utvikling av barnet. Personlig lykke var i 

det hele tatt viktig og barndommen beskriver Rousseau ofte som den lykkeligste tiden i et 

menneskes liv. Barn skulle få utfolde seg naturlig så mye som mulig og det barnlige i barnet 

skulle dyrkes. Det naturlige er idealet i alle aspekter ved Rousseau; alt som kom fra naturen 

måtte være bra og alt skulle holdes så naturtro som mulig. For Locke var frihet til å være den 

man virkelig er og til å være barn, men samtidig selvbeherskelse og kontroll over egne lyster 

nødvendig i oppdragelsen. Wollstonecraft mente også en naturlig og oppriktig oppførsel var 

det beste. Men det var også svært viktig å kunne kontrollere negative følelser som sinne.  

Selv om idealet var en ærlig og åpen fremtoning, var det forventet at barn viste respekt. 

Respekt mente Pontoppidan det var svært viktig at barn lærte seg, både for Gud, foreldre og 

andre autoriteter. Straff var en del av oppdragelsen og noe man skulle få dersom man var 

ulydig enten mot Gud eller menneskelige autoriteter. 

Fornuften var viktig for opplysningsfilosofene. Fornuften skulle alltid vise vei og lede 

mennesket til å ta de rette valgene og opplyse ham om sannhet. Pontoppidan mente at man 

måtte ha både kunnskap om Guds ord og leve etter disse ordene for å ha den rette troen. Det 

hjalp heller ikke bare å gjøre de rette gjerningene, man måtte også ha ekte tro for å behage 

Gud.
129

 Man måtte med fornuften forstå Gud og hans ord og dermed stole på ham så mye at 

man kunne legge fornuften til side. 
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Disse filosofene og forfatterne hadde stor respekt for barndommen som en viktig periode i et 

menneskes liv og var klar over at barn trengte frihet, men også beskyttelse. Likevel mente de 

at gutter og jenter skulle oppdras svært forskjellig, i hvert fall på noen områder. Rousseau 

skilte tydelig mellom gutter og jenter når det gjaldt kunnskap og ideal. For guttene mente han 

det var viktig at de hadde mye kunnskap, om ikke på mange områder, så i alle fall på ett. 

Kunnskapen skulle de helst tilegne seg gjennom erfaring og gjennom naturen. Det var også 

viktig at de kunne tenke selvstendig. Guttene var ganske frie til å gjøre hva de ville, så lenge 

de var gode, fornuftige mennesker. Jentene ble mer bundet av oppgavene de hadde i livet. De 

skulle lage et godt hjem, behage, være forsiktige og milde. Filosofen i Rameaus nevø ønsker 

å skape en intelligent og kunnskapsrikt datter og setter moral og ekte, umaterialistisk lykke 

høyt. Han så for seg en utdannelse for jenter som ikke skilte seg mye fra gutters, med nyttig 

og seriøs kunnskap. Locke satte dyd fremfor boklig kunnskap. Men kunnskap skulle læres 

med glede og tilpasset nivå og alder. Wollstonecraft mente at det var viktig for jenter med 

boklig kunnskap, men bare hvis kunnskapen virkelig var forstått og ikke ble skrytt av.  

Fritidssysler som dans, sang, musikk og kunst var populære på 1700- tallet. Locke var ingen 

tilhenger av disse aktivitetene, bortsett fra dans, da han mente fysisk aktivitet var svært bra 

for unge gutter. Det virker heller ikke som om Diderot var spesielt begeistret for disse. Han 

mente i alle fall at det var viktigere å få kunnskap enn å drive med dem, også for jenter. For 

Rousseau var kvinnens oppgave å behage mannen, det ville blant annet si å underholde ham. 

Derfor måtte hun utvikle talentet sitt, enten det var innen dans, sang, musikk eller kunst. 

Wollstonecraft hadde et annet mål med disse aktivitetene; hun mente at de ikke var for 

mannens skyld, men for kvinnen selv.  

For Pontoppidan burde det i ekteskapet være et tydelig skille mellom kona og mannens 

oppgaver i forhold til hverandre, men begge skulle sørge for den andre både sjelelig og 

legemlig. Wollstonecraft mente til og med som feminist at jenter skulle lytte mer enn de 

snakket. Wollstonecraft er også den eneste av filosofene som skriver noe særlig om 

forfengelighet. Det er kanskje naturlig, siden hun først og fremst skrev om oppdragelse av 

jenter. Til tross for at Rousseau anså kjønnene for å være svært ulike, mente han at alle 

mennesker, var født like uansett stand eller rase. 

Denne gjennomgangen av noe oppdragelsesfilosofiske verker er en god bakgrunn for å gå 

videre med analyse av noe av den viktigste barnelitteraturen fra 1700- tallet.  
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4 

BARNELITTERATUR 

 

Hovedkildene i denne oppgava er barnelitteratur fra 1700- tallet. Dette var en periode da 

litteratur spesielt skrevet for barn ble svært populær. Barnelitteraturen som kom nå skilte seg 

fra tidligere barnelitteratur ved at den var mindre religiøs, og den hadde tydelige spor av 

opplysningstida. Både Rousseaus dyrking av følelser og Voltaires dyrking av tanken preget 

1700- tallet og rasjonalitet og sentimentalitet rådet samtidig.
130

 For barnelitteraturen betydde 

dette blant annet fornuft og en større forståelse for barnet. Barnelitteraturen ble svært 

didaktisk, det vil si belærende og moraliserende, da mange av forfatterne var pedagoger. Den 

viste barna gode forbilder og den kunne være samfunnskritisk. Den ble også mer tilgjengelig, 

fordi den ble fra nå av ble skrevet på morsmålet i stedet for latin og på en måte som barn 

forsto.
131

  

Dette kapitlet tar for seg noen av den mest populære barnelitteraturen fra 1700- tallet. Noen 

av bøkene henvender seg til begge kjønn, mens andre passer mest for gutter, og enkelte er 

skrevet spesielt for jenter. Likevel var det ikke nødvendigvis slik at bare gutter leste bøker 

skrevet for gutter og bare jenter leste bøker skrevet for jenter. I følge barnelitteraturforskeren 

M.O. Grenby var det nokså vanlig at dette ikke var mønsteret. For eksempel viser en 

statistikk over navninskripsjoner langt flere jentenavn enn guttenavn i Sandford and Merton, 

som man kan kalle en typisk bok for gutter. Den samme tabellen viser at eierne av bøkene 

generelt stort sett var jenter.
132

 Når det gjelder fagbøker viser statistikken litt overraskende at 

fordelingen mellom kjønnene var omtrent lik.
133

 Dermed viser det seg at foreldre eller de som 

sørget for bøker til barna, ikke nødvendigvis fulgte de store tenkernes råd når det gjaldt å 

skille mellom jenter og gutters oppdragelse. De mente kanskje at veiledningen bøkene ga var 

god uansett. Dessuten gav nok lesingen uansett en forklaring på hvordan det motsatte kjønnet 

burde være. Men ut i fra hvordan forfatterne selv skilte mellom litteraturen for jenter og 
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gutter, hva var oppdragelsesmålene for denne litteraturen og hvordan skilte den mellom 

oppdragelsen mellom kjønnene? 

 

Britisk barnelitteratur 

Robinson the Younger 

Den opprinnelige Robinson Crusoe ble skrevet av Daniel Defoe og kom ut i 1719. Den er en 

av de mest kjente engelske romanene fra 1700- tallet og opplysningstida. Robinson Crusoe 

var forbilde for mye av barnelitteraturen som kom senere.
134

 Joachim Heinrich Campe 

bearbeidet Defoes bok til barnebok på tysk, som igjen ble utgitt på engelsk i 1781, muligens 

av Campe selv og kalt Robinson the Younger i 1781. Den ble også oversatt i Norge i 1774 og 

ble kalt Den norske Robinson. Campes hensikt med boka var både å undervise og underholde 

barn, fordi han visste at barn lærte best når de hadde det morsomt og var fornøyde.
135

 Han 

ville at barn skulle få kunnskap om naturen og andre ting, men at det viktigste var at de lærte 

moral og religiøs dyd.
136

 Han ønsket også at boka kunne virke som motgift til epidemien av 

sinnssykdom, som han mente fulgte av tidens alt for sentimentale litteratur.
137

 Campe så boka 

som et alternativ til Rousseaus Emile, mens Rousseau selv så Robinson Crusoe som den 

eneste nødvendige boka for barn.
138

  Likevel var Campes ideal, som tilhenger av Rousseau, å 

lære fra tingene selv i stedet for bøker.  

I boka blir historien om Robinson fortalt av en far til kone og barn, samt noen av deres 

venner. Faren i familien fungerer som en klok og allvitende mentor for de svært fornuftige og 

lærevillige barna. Familiens motto er ”bønn og arbeid!”. Det er tydelig at dette var en historie 

som barna skulle lære av. Hovedpersonen i boka, Robinson, lærte alt han trengte gjennom å 

måtte overleve i naturen. Leserne, som også inkluderer familien i boka, oppdras gjennom å 

lese den. Den er ikke en lærebok med fakta, men gjennom Robinsons fortelling viser den rett 

adferd og holdninger.  

 
                                                           
134

Thuen, H. (2008) Om barnet: oppdragelse, opplæring og omsorg gjennom historien, 64 
135

Campe, J. F. (1781) Robinson the Younger, 4 
136

 Ibid, 6 
137

 Ibid, 7 
138

 Ibid, 14 



40 
 

Selvrefleksjon 

Til tross for at Robinson ikke var skikket til å reise utenlands, reiste han uten lov fra 

foreldrene. Men siden han var en gutt som ikke hadde lært at handling fører til konsekvenser, 

angret han først da skuta deres nesten sank. Men denne angeren var heller ikke særlig dyp, for 

han bestemte seg for å reise videre i stedet for å dra hjem igjen. Han tenkte også mer på seg 

selv og straffen han ville få fra Gud enn på foreldrene sine, som satt hjemme uten å vite noen 

ting. Man skulle respektere foreldrene sine og tenke gjennom konsekvensene før man 

handlet. Barn som ikke gjorde dette, ville plages med anger og få sin straff. Men angeren 

måtte være sterk nok til at man ikke gjorde samme feilen igjen. 

 

Mellom arbeidsslagene fikk Robinson tid til å reflektere over seg selv og sin situasjon, livet 

han hadde levd før og foreldrene. Refleksjon over egne handlinger var et nytt fokus i 

barneoppdragelsen på 1700- tallet og et av de viktigste punktene i Lockes 

oppdragelsesfilosofi. Robinson hadde erfart at det beste var å overveie nøye og modent alle 

ideer før han satte dem ut i live. Målene for oppdragelsen var i følge Lockes filosofi nettopp 

selvbeherskelse og selvkontroll. Man skulle handle ut i fra fornuft og klokskap. Robinson 

brukte mye tid på å tenke over livet han hadde levd før og sin egen personlighets utvikling.  

 

Driftighet og kunnskap 

Ved hjelp av sin egen oppfinnsomhet klarte Robinson snart å se muligheter og nyttigheter av 

det han kunne finne på øya. Men til tross for den nyvunne troen på seg selv, hadde han 

fremdeles tro på Gud. Barna i rammefortellingen ble dermed mer fornøyde med Robinson. 

De ble inspirert av Robinsons oppfinnsomhet og driftighet. Etter hvert som han viste 

egenskaper som klokhet og dyktighet, likte de ham og følte med ham i den vanskelige 

situasjonen. Robinsons personlighet utviklet seg gradvis fra å være udyktig og bortskjemt til 

en hardtarbeidende og rådsnar gutt.  

 

Livet på øya gjorde Robinson vant til hardt arbeid, og han hadde klart å skape seg et godt liv 

med et behagelig husvære. Han begynte derfor å bli redd for at latskapen igjen skulle ta ham. 

Avskyen mot lediggang og dovenskap var ikke noe nytt på 1700- tallet, men årsaken til denne 

frykten var heller redselen for å leve et ulykkelig og udugelig liv enn noe annet. Han lærte at 

man må arbeide for å få det man trenger og vil ha. Grotten som Robinson hadde bodd i siden 

han kom til øya, raste sammen under et jordskjelv. Moralen er kanskje at ingenting er gratis, 

at man må jobbe for det man vil ha. Grotten hadde vært et godt tilfluktsted fra den første 
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dagen av, og han hadde fått den som servert på et sølvfat. Men hytta han lagde ble både finere 

og mer komfortabel enn grotten var, og ble fra nå av i boka symbolsk omtalt som ”the 

castle”.  

 

Robinson angret på at han tidligere ikke hadde vært en bedre venn for brødrene og vennene 

sine og at han ikke hadde vært mer villig til å lære. Dette er igjen et eksempel på at refleksjon 

over egne handlinger var viktig i tiden. Men det viser også til noe Locke hadde fokus på; 

nemlig boklig dannelse som middel i oppdragelsen, ikke som mål i seg selv, det vil si både 

dyd, klokskap, dannelse og lærdom gjennom boklærdommen. Med en bedre oppdragelse og 

utdanning, hadde han også lært sosial dannelse og klokskap og hadde kanskje tatt bedre vare 

på forholdet sitt til brødrene og vennene. Robinson hadde liten boklig kunnskap, men klarte 

gjennom egne erfaringer å lære seg alt han trengte å kunne for å klare seg bra. Kunnskapen 

han tilegnet seg var ikke bare nyttig på øya, men også senere i livet. Kunnskap var et av de 

store idealene i opplysningstida, men for Rousseau var erfaringsbasert kunnskap mer verdt 

enn boklig kunnskap. Evnen til å resonnere og løse problemer var viktigere enn all annen 

kunnskap. Locke mente boklig lærdom var bra, men at klokskap var viktigere. Kunnskap uten 

klokskap, var i følge ham lite verdt. Robinson var nesten helt uten boklig lærdom, da han 

ikke hadde hatt særlig interesse for dette. Men likevel klarte han, gjennom egen feiling og 

prøving, å klare seg bra og skape et godt liv for seg selv på øya. Tanken om å lære fra tingene 

selv, og på en underholdende måte var en ganske annen pedagogikk enn den strenge, 

puggbaserte undervisningen som var vanlig.  

 

Lykke, frihet og styrke 

Barna ble stadig inspirert av Robinsons enkle, frie liv og ønsket å leve som ham for å bli 

bedre mennesker. Robinson reddet en slave fra villmennene på øya, og fikk dermed en venn, 

som han kalte Fredag. Robinson følte seg nå som kongen over øya og var så lykkelig som han 

aldri hadde vært før. Streben etter personlig lykke var noe nytt som oppsto i den kollektive 

mentaliteten på 1700- tallet. Mennesket skulle ikke bare være opplyst og fornuftig, men også 

leve et lykkelig liv. Det lykkelige livet mente opplysningsfilosofene man ville oppnå 

gjennom nettopp opplysning og fornuft. Mennesket hadde nå alle muligheter til å skape seg 

det livet det selv ønsket; det var friere i forhold til religionen, og det var heller ikke bundet til 

å bli i standen det var født inn i, og man begynte å diskutere menneskerettigheter på alvor. 

Personlig lykke ble dermed oppnåelig for alle. 
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Livet på øya gjorde Robinson herdet mot fysiske påkjenninger i form av forskjellige typer 

vær og temperaturer, sult, sykdom og fysisk hardt arbeid. Han lærte å leve på god og sunn 

mat, uten å fråtse. Han ble fysisk sterk og levde et langt og sunt liv. Rousseau mente man 

skulle legge minst mulig bånd på barnets bevegelsesfrihet, fysisk (for eksempel ved reiving) 

og psykisk (ved for eksempel alt for streng disiplin). Robinson fikk virkelig utfolde seg; han 

fikk prøve ut både sin egen oppfinnsomhet og praktiske sans, sin mentale styrke og religiøse 

tro. 

 

 

Fromhet og dyd 

Den nye vennen Fredag var ikke tilstrekkelig from og var nær ved å gi opp roingen da de 

prøvde å finne hjemlandet hans. Robinson klarte å overbevise ham med fornuft og religiøs 

moral om ikke å gi opp. Dette ene kapitlet handler mye om fromhet og det er tydelig at dette 

var viktig. Dyd var det viktigste punktet i Lockes oppdragelsesfilosofi. Med dyd mente Locke 

å handle fornuftig. Men man skulle også styres av Bibelens anvisninger. Robinson erfarte at 

man må tenke og overveie før man tar beslutninger. Han lærte å ikke bli redd, men å stole på 

Gud og hans hjelp i enhver situasjon. Robinson the Younger har en typisk idealiserende 

didaktisk funksjon, som ble nevnt i innledningen til kapitlet. Robinson ble gjennom sin 

personlige utvikling gradvis en person man kunne se opp til og ønske å bli som. 

 

Tro på mennesket og Gud 

Robinson forliste på en øde øy og hans egen mangel på kunnskap og klokskap var nå hans 

store fiende. Robinsons eneste håp så langt var Gud. Men snart skulle han erfare at han som 

menneske, kunne klare det mest utrolige. Denne troen på mennesket og dets egenskaper var 

typisk og nytt for 1700- tallet. Robinson møtte mye motgang i sitt nye liv, men klarte seg 

gjennom det og ble stadig sterkere. Rousseau mente det ikke fantes en medfødt fordervelse i 

det menneskelige hjertet, men at det var samfunnet med dets mange regler og normer som 

fordervet menneskesinnet. Robinson var nok født god, men var skadet av oppdragelsen han 

fikk. Han hadde lært verken respekt, selvkontroll eller noe særlig annet og resultatet var en 

bortskjemt gutt som alltid gjorde som han ville uten å tenke på konsekvensene. Gjennom sine 

erfaringer på øya, ble han gradvis den beste utgaven av seg selv og sin egen gode natur nær.  
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Didaktisk stil 

Rammefortellingen i Robinson the Younger er et godt eksempel på den didaktiske 

barnelitteraturen på 1700- tallet. Familien som i rammefortellingen forteller historien om 

Robinson gir et innblikk i tidas oppdragelse. Barna i familien kom stadig med kommentarer 

og spørsmål omkring historien, mens den allvitende faren alltid kunne gi svar og rettlede 

dem. Barna rettet seg alltid etter hva faren sa. Det er verdt å legge merke til at 

kunnskapsmessige spørsmål og kommentarer så godt som alltid kom fra en av guttene, mens 

uttrykk for bekymring, redsel og avsky ofte kom fra jentene. Men alle viste omtenksomhet 

overfor mennesker i vanskeligstilte situasjoner, for eksempel da skipet Robinson reiste med, 

forliste. For hver gang Robinson gjorde en impulshandling eller noe umoralsk, likte de ham 

litt mindre. Men jo bedre Robinson ble, likte de ham bedre og ønsket til slutt å bli som ham.  

Innholdet i Robinson the Younger oppsummeres godt i Robinsons egne visdomsord da han 

etter mange år kom hjem til Tyskland: ”til dere foreldre som elsker barna deres, lær dem 

fromhet, flittighet og nøkternhet!” Og til barna sa han: ”kjære barn, adlyd foreldrene deres, 

lær alt du har mulighet til å lære, frykt Gud og unngå løsgjengeri, som bare fører til 

ondskap!”  

 

The Governess; or, Little Female Academy   

The Governess; or, Little Female Academy av Sarah Fielding kom ut i England I 1749. Boka 

regnes som den første engelske romanen skrevet spesielt for ungdom.
139

 Selv om forfatterne 

av barnelitteratur ofte mente det burde være forskjell på  oppdragelsen av jenter og gutter, var 

det i følge litteraturforskeren Grenby ikke helt uvanlig at også gutter leste bøker skrevet for 

jenter, og omvendt.
140

 Men i følge statistikken til Grenby var det absolutt flest jenter som eide 

denne boka.
141

 Fielding var opptatt av utdanning, og særlig av unge jenter.
142

 Målet med boka 

var å forme unge jenters sinn til vennlighet og dyd og til å temme primitive og høyrøstede 

trekk, ambisjoner og forfengelighet.
143

  

Handlingen foregår på en pikeskole og begynner med lærerinnen, den gode og kloke enken 

Mrs. Teachum. Mannen hennes hadde vært en fornuftig mann som med stor glede gjorde det 
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han kunne for å forbedre hustruen, noe som gledet også henne.
144

 Takket være den kristelige 

styrken hun hadde fått gjennom mannens påvirkning, klarte hun å gjøre det hun måtte for seg 

selv og døtrene og startet opp pikeskolen. Fortellingen gir moralsk veiledning gjennom blant 

annet jentenes livshistorier. 

 

Skjønnhet og misunnelse 

I diskusjonen om barneoppdragelse var forfengelighet, særlig blant jenter, et stort tema. 

Tanken om naturlig og ekte skjønnhet var en sterk kontrast til noe av det som mange 

forfattere og filosofer kritiserte overklassen for; motehysteri, ekstravaganse og kunstighet. 

Det er mye snakk om forfengelighet og ekte skjønnhet i The Governess. Fielding mente nok 

at det var alt for mye jåleri og at jenter var altfor opptatt av utseendet. Den eldste av jentene 

på skolen, Jenny Peace på 14 år, skiller seg ut fra de andre. Hun er vakker fra naturens side, 

men utseendet blir enda behageligere fordi hun utstråler både godhet, mildhet, beskjedenhet 

og glede. Hun er også klok og kan løse konflikter mellom de andre jentene. Alle lytter til hva 

hun har å si.
145

 Igjen var det de milde, omsorgsfulle trekkene som utgjorde en viktig del av 

den kvinnelige personligheten. Ytre skjønnhet var ingenting verdt hvis man ikke hadde denne 

typen personlighet.  

Wollstonecraft mente som Fielding at det var for mye oppmerksomhet på utseendet blant 

jenter og kvinner og foretrakk det naturlige og ekte.
146

 Hvis klærne og utseendet ellers var 

enkelt og rent for sminke, ville gode personlighetstrekk som beskjedenhet og hengivenhet 

komme frem.
147

 Når jentene en søndag er i kirken får de møte et par søstre som opptrer svært 

annerledes enn hva de selv har blitt opplært til. De er ekstremt forfengelige, og den vakreste 

av dem fikler stadig med de overdådige klærne og smykkene sine og kaller søsteren ”Your 

Ladyship”. Søsteren er mindre vakker enn den andre og har en enkel klesstil, men er likevel 

usedvanlig opptatt av sitt eget utseende.
148

 Jentene til Mrs. Teachum er sjokkerte over denne 

oppførselen, men er taktfulle nok til ikke å la noen få vite hva de synes. Etterpå bemerker 
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Jenny Peace hvordan forfengelighet kan komme i mange varianter; noen er forfengelige fordi 

de er vakre, andre til tross for at de ikke er vakre.
149

  

Misunnelse er et gjennomgående tema i boka og nært knytta til temaet skjønnhet. Nanny 

Spruce er så glad i klær og pynt at hun nesten blir syk av misunnelse hvis ei av jentene viser 

seg i noe finere enn henne. Men hun forteller at hun lærte av Jenny Peace at laster som 

forfengelighet bare gjør en selv ondt og at veien til lykke er å gjøre andre lykkelige.
150

 Ei 

annen av jentene, Betty Ford, forteller at hun var så forfengelig tidligere at hun håpet 

søsteren, som var regnet for å være vakrere, skulle komme ut for en ulykke som ville skade 

utseendet hennes.
151

  

 

Beskytter og tjener  

Jenny Peace forteller sin livshistorie og om hvordan hun vokste opp med mor og en storebror. 

Mora mente at ettersom broren var sterkere, skulle han være Jennys beskytter og hun tjene 

ham. Slik ville de være viktige for hverandre hele livet.
152

 Dette er et tema som også 

Rousseau tok opp i sine skrifter. Mannen var sterk og aktiv og kvinnen svak og passiv. Hun 

får hans beskyttelse, mens hun behager ham.
153

 Rousseau mente dette var en naturlig ordning 

blant annet på grunn av kvinnens fysikk, som var svakere og mer belastet gjennom for 

eksempel graviditet og fødsel.
154

 Det var en gjennomgående enighet blant filosofene at det 

var en forskjell mellom kvinner og menn og at de hadde hver sine oppgaver overfor 

hverandre. Denne fordelingen var nok viktig for å opprettholde den stabile kjernefamilien. 

Rousseau og andre filosofer skrev om hvor viktig forholdet og kjærligheten mellom 

familiemedlemmer var.  

 

Hederlighet og tilgivelse  

Ærlighet var en viktig dyd. Av Dolly Friendlys livshistorie får vi lære at man skal være 

ærlige også når vi roser andre og at falsk ros og støtte til de som ikke fortjener det, er galt. De 
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som opplever at de får støtte uansett om de tar feil eller har rett, vil til slutt ikke bry seg om 

rett og galt..
155

 Den vise ungjenta Jenny forklarer at det ikke var kjærlighet som var årsaken 

til Dollys beskyttelse av søsteren, men frykt for søsterens sinne dersom hun ikke fikk det som 

hun ville.
156

 Ærlighet er koplet til fornuft. Idealet var å leve opplyst, i lyset, og sannhet og 

kunnskap var viktig. 

At barn skulle vokse opp til å bli mennesker med integritet var et viktig mål. Lucy Sly 

forteller om livet sitt før hun kom til skolen til Mrs. Teachum. Hun ble oppdratt av en 

guvernante som ikke var særlig nøye på rett og galt. Hver gang Lucy gjorde noe galt, fikk 

noen andre skylda, selv om guvernanten visste at Lucy hadde gjort det. I stedet for å rette på 

Lucys oppførsel, berømmet hun henne for hennes list og fantestreker. Men så snart hun kom 

til pikeskolen begynte hun å bli straffet for påfunnene sine.
157

  

Jentene på pikeskolen leser fortellingen om Caelia og Chloe, en lærerik historie med mange 

gode poenger. Caelia og Chloe kom fra en velstående familie og ble svært vakre. De kunne 

velge og vrake i friere, men brydde seg likevel lite om beundrere. En venn av familien, 

Sempronius, kunne tenke seg begge, men bestemte seg likevel for å fri til Caelia på grunn av 

karakteren hennes og fordi hun i et eksperiment, nektet å baktale Chloe. Men harmonien var 

truet fordi han nå foraktet Chloe, som hadde omtalt Caelia som en anelse temperamentsfull 

og sjalu, fordi Chloe selv ville ha ham. Den gode Caelia ba ham om å tilgi Chloe, men han 

klarte ikke. Den vanskelige situasjonen drev Chloe nesten til vanvidd og hun fikk en fryktelig 

feber.
158

 I det alle trodde var hennes siste time, ba hun Caelia og frieren om tilgivelse og om 

at de ikke måtte avsky henne. Like etter skjedde det under at hun kviknet til og ble helt frisk. 

Harmonien og gleden var tilbake i familien.
159

 På grunn av Caelias godhet kunne Chloe klare 

å se henne gifte seg med Sempronius.
160

 Fortellingen handler om at venner bør behandles på 

en hederlig måte. De skal behandles med respekt og godhet, også når de ikke er tilstede. Den 

handler også om viktigheten av å tilgi og å bli tilgitt. Ved eksempel viser den hvordan jenter 

bør være i forhold til kjærlighet og friere og hvordan gode mennesker kan skade andre ved å 

gi etter for sin egen lidenskap.  
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Fornuft og lydighet 

Evnen til å bruke fornuften og tenke selv var særdeles viktig tema i samtida, men i The 

Governess legges det også vekt på lydighet. Samtalen mellom Jenny Peaceful og Mrs. 

Teachum etter at Jenny hadde lest høyt eventyret med kjemper og feer, gjør at Jenny neste 

gang hun vil lese høyt for dem, først spør Mrs. Teachum om godkjennelse. Hun ville ikke 

finne på å gjøre noe som ikke Mrs. Teachum ville like.
161

 Jenny Peacefuls personlighet og 

oppførsel fremstår som helt i tråd med idealet for jenter på 1700- tallet. Når hun for en gangs 

skyld gjør noe uklokt, som å lese et eventyr med et noe uvitenskapelig innhold, sørger hun for 

at det aldri skjer igjen. Selv om frihet og selvstendig tenkning var idealer i opplysningstida, 

var det visse dyder som var nødvendige. Fornuftig tankegang var som tidligere nevnt en av 

disse. Hvis man var så heldig å møte kloke, rasjonelle mennesker som Mrs. Teachum, skulle 

man ta til seg den lærdommen man kunne. 

Overtro var en del av det gamle verdenssynet som opplysningstenkerne ville ha til livs. I 

Sarah Fieldings ungdomsroman fra 1749 er den fornuftige Mrs. Teachum en av dem. Hun 

mener at jentene ikke skal fylle hodene sine med eventyr om kjemper, feer og magi.
162

 Hun 

mener at den slags overtroiske fenomener og skapninger brukes av forfattere for å 

underholde, men at hvis en histories moral er god, trenger den ikke disse tingene.
163

 Fornuft 

er et av hovedpunktene i opplysningsfilosofien. Man skulle ikke sette lit til falsk trygghet 

eller frykte det som ikke fantes. Man skulle være ærlig mot seg selv og andre og stole på 

fornuften. 

Symbolbruken i navnene er en ting man lett legger merke til i The Governess. Jentene med 

gode personligheter har etternavn som Peaceful og Friendly, mens de mer lytefulle heter Sly 

(slu), Spruce (stivpyntet, flott) og Fret (gretten). 
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The History of Little Goody Two- Shoes 

Boka som bærer denne tittelen ble utgitt anonymt i 1765 i England og var den mest 

innflytelsesrike barneboka på denne tida.164 I forordet tilegnes boka til ”All Young 

Gentlemen and Ladies, Who are good, or intend to be good”.165 Selv om boka er skrevet for 

begge kjønn, fant Grenby at det var flest jenter som eide denne boka; nærmere bestemt fant 

han 16 utgaver med jentenavn, seks med guttenavn og tre med både jente- og guttenavn.166 I 

tillegg til å inneholde moraliserende fortellinger, introduserer boka også på en pedagogisk 

måte alfabetet og annen boklig lærdom. Fortellingen skildrer forskjellige hendelser gjennom 

Goody Two- Shoes´ barndom og voksne liv. 

 

Dyd  

Å være ”god for Gud”, en god kristen, var også nødvendig for å være et dydig menneske.  

Enda Little Margery er så fattig at hun må sove i en låve om natta, vil hun ikke omgås dårlige 

mennesker. Hun lager ei regle for sine mindre dydige bekjente, som hun kaller ”The Conduct 

of Life”. Den maner til flittighet, hjelpsomhet, vennlighet, tålmodighet, ærlighet, nøysomhet 

og respekt for foreldre. Den advarer mot dårlig selskap og synd og oppfordrer til kjærlighet 

og frykt for Gud, men også til vennskap med Gud.167 Barn som er gode, elsker Gud og 

holder de ti bud, kan gå trygt overalt og trenger ikke frykte spøkelser eller annen innbilt 

ondskap.168 Gudstro gikk hånd i hånd med dydene i følge forfatteren av denne boka. På den 

måten skiller den seg ut fra for eksempel den mer sekulære The Governess, som kommer 

senere i kapitlet. 

Det å behandle dyr med respekt og omsorg var også en av dydene filosofene la vekt på. For 

Locke var det viktig at barn lærte medfølelse med dyr, som med andre mennesker. 

Wollstonecraft la også vekt på at dyr skulle behandles bra og at det var viktig at barn lærte 

dette tidlig. Som ung kvinne og rektor på en skole setter Little Margery, nå kalt Mrs. 

Margery, et godt eksempel for dette ved å redde dyr fra barn som plager dem.169  
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Klokskap og fornuft 

Mrs. Margery er kjent for å være klok og fornuftig og alle lytter til henne og tar i mot rådene 

hennes. Hun forklarer noen små barn hvis kjære hasselmus dør plutselig, at man skal leve 

hver dag som om den var den siste, fordi man aldri vet når døden kommer.170  

En svært velstående mann hører at Margery omtales som både dydig, fornuftig, klok og som 

en velgjører for landet. De gifter seg snart og fattige Margery blir en fin frue. Men hun bruker 

midlene sine til å hjelpe de fattige og syke. Når hun begynner å kjenne at gleden over 

pengene vokser, stanser hun dette ved å be.171 Margery får altså sin belønning for det dydige 

livet hun har levd. Og det dydige livet fortsetter hun med, til tross for statusen og pengene 

hun nå har. Et gjennomgående tema er at rikdom ikke gjør en verken dydig eller lykkelig og 

at den må anvendes fornuftig og klokt. 

 

The Adventures of a Pincushion 

The Adventures of a Pincushion ble skrevet av Mary Ann Kilner rundt 1780.
172

 Den ble 

skrevet først og fremst for jenter, da undertittelen er Designed Chiefly for the Use of Young 

Ladies. Den ble en populær bok,
173

 som tross undertittelen også ble lest av gutter.
174

 

Historien fortelles av en nålepute som er vitne til handlingen, men forfatteren advarer mot å 

tro på eventyr og legger vekt på at dette bare er en fortelling og ikke er virkelig. Barn måtte 

lære å tenke fornuftig og ikke å tro på det overnaturlige eller eventyrlige. Her er det 

snusfornuften i forfatteren som sier i fra om at denne sjangeren egentlig ikke er bra, men 

forfatteren klarer likevel ikke å legge denne tradisjonen helt fra seg. Boka inneholder også 

forskjellige regler og vers om passende oppførsel for jenter.  

 

Naturlig eleganse 

En av reglene i boka handler om hvordan jenter bør snakke. De skal unngå tåpelig prat fordi 

tåpelig prat fører verken til respekt eller applaus. Selv om skravl kan være underholdende, får 
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man ingen høy anseelse for skravl. Dessuten blir det man sier ofte husket og lite 

gjennomtenkt snakk fører til mye dårlig samvittighet.
175

 Wolltonecraft syntes selv det var mer 

sjarmerende med små jenter som lyttet mer enn de snakket.
176

 Rousseau til tross for sin 

oppfatning av kvinnen som den passive part, mente det var naturlig at jenter snakket mer enn 

gutter.
177

  

Nåleputa er vitne til en familie med to små søstre; Charlotte, som er både temperamentsfull, 

havesyk og rotete, og den eldre Martha som har godlynt natur. Charlotte er vakrere enn 

Martha, men utseendet forringes av personligheten.
178

 At det er den indre skjønnheten som 

teller er noe som går igjen i mange bøker og tydeligvis viktig at jenter forsto. Spesielt 

Wollstonecraft var opptatt av at jenter skulle la skjønnheten komme fra en god personlighet 

og ikke fra pynt og sminke. 

Sally, som er foreldreløs og får bo hos familien til Hannah, klager over livet sitt og drømmer 

om finere klær og et liv som lady, noe Hannah mener er utakknemlig.
179

 Hannah selv er en 

typisk landsens jente; hun ser frisk ut, er brun i huden og hendene merket av hardt arbeid. 

Hun pynter seg ikke, men er alltid velstelt, glad og forekommende, noe som gjør henne svært 

god likt. Så godlynt er hun at andre mødre setter henne som eksempel for barna sine.
180

  

Enkelhet, eller naturlighet, og takknemlighet selv for det enkle var en stor dyd. For Rousseau 

var det naturlige og friske landsens barn det beste forbildet. Den viktigste lærdommen i 

fortellingen er at forfengelighet er noe man absolutt bør unngå, og at man ikke skal legge for 

mye vekt på sosiale forskjeller mellom folk, fordi hvem som helst kan oppleve nedgang og 

havne i nød, også selv om de alltid gjør sitt beste.
181

 Som det står: ”en tigger kan være mer 

respektabel enn en prins, hvis han alltid gjør det han kan og har en god holdning”.
182
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The History of Sandford and Merton  

Thomas Days The history of Sandford and Merton kom ut i 1780- åra og ble en viktig del av 

barnelitteraturen. Målet med boka var å forklare Rousseaus filosofi på en måte som barn 

kunne forstå. I motsetning til opplysningsfilosofenes dyrkning av individ, fornuft og 

framskritt, helte Rousseau mot følelsesdyrkning, felleskap og et ønske om å komme nærmere 

naturen.
183

 Rousseau mente at sivilisasjonen var ond og at det naturlige i mennesket var det 

gode. Han foretrakk det enkle og ekte hverdagslivet fremfor glatte manerer og kalkulerende 

fornuft.
184

  

 

Idealet og skrekkeksemplet 

Boka handler om den rike og bortskjemte seksåringen Tommy Merton og jevngamle, men 

langt klokere og flinkere bondesønnen Harry Sandford. Tommy hadde egne tjenere som 

gjorde alt for ham. Han ble aldri motsagt, men var likevel ulykkelig. Han var overbeskyttet 

og fikk aldri leke ute, var svak og mye syk. Han var stolt og utålmodig og kunne verken lese, 

skrive eller regne. Harry var sunn og frisk, godt likt, snill og omsorgsfull mot både 

mennesker og dyr. Han var også svært kunnskapsrik og klok. Harry er den typiske helten i 

fortelingen. Han innehar alle egenskapene som i følge Lockes filosofi var de viktigste; dyd, 

klokskap, sosial dannelse og lærdom. Tommy hadde fått en helt annen oppdragelse og som 

resultat av dette var han både ulykkelig og lytefull. Tommys foreldre ble imponerte over 

Harry med hans kunnskap og nøkterne holdning til rikdom og status. Mr. Merton forsto at de 

hadde gjort feil i oppdragelsen av Tommy og at kjærligheten de følte for ham hadde gjort 

dem for myke. Han ønsket at Tommy skulle bli som Harry. Harry er et typisk eksempel på 

Rousseaus idealbarn. Han var et sunt bondebarn, og dessuten fornuftig, klok og opplyst. Den 

rike og bortskjemte Tommy var hjelpesløs i forhold. I Danmark fikk oversettelsen den 

passende tittelen Sandford og Merton eller Daaren av Stand. Kritikken av overklassen som 

dum og ubrukelig forsterker synet på bondestanden som den mer fornuftige og virksomme. 

 

Å lære av erfaring 

Etter Mr. Mertons ønske kom Tommy i lære hos en forstandig mann, bonden Mr. Barlow, 

sammen med Harry. Guttene skulle lære blant annet naturvitenskap og åkerdyrking. Tommy 
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lærte til og med å lese på egenhånd. Tommy lærte gjennom erfaring at den som ikke arbeidet 

heller ikke fikk mat. Tommys eget behov lærte ham å lese. Ingen tvang ham, men han erfarte 

selv at bøker var noe han kunne bruke. Historiene de leste gav mye lærdom. Som Rousseaus 

filosofi sa, var egne, naturlige erfaringer var viktigere enn boklig lærdom.  

 

Utypisk oppdragelse 

Hjemme hos familien til Tommy ble de kjent med en oppdragelsesmetode som skilte seg 

svært fra sosietetens. En mann som hadde oppdratt niesen sin mente helse var det viktigste i 

livet. Hun ble herdet med isbad, og lærte å leve et mer naturlig liv. Han ville forhindre den 

sykelige følsomheten som sosieteten ellers skapte. Som vi husker var Locke tilhenger av at 

barns helse skulle styrkes ved herding. Som vi har lest tidligere var noe av det viktigste i 

Rousseaus oppdragelsesfilosofi å la barnet få utfolde sin virkelyst, det ville si å legge minst 

mulig bånd på barnets bevegelsesfrihet, og å la naturen herde barnet, med det sunne 

bondebarnet som forbilde.
185

 Barneoppdragelsen i denne boka var i tråd med filosofenes 

anbefalinger. Den lille niesen i boka lærte alt man burde vite som mor og hustru, som 

husholdning og husholdningsøkonomi. Det var, særlig i følge Rousseaus filosofi, viktig at 

både kvinnen og mannen var oppmerksomme på hva kvinnens oppgaver var. Dette kommer 

også igjen som et tema i denne barneboka: fordi onkelen var en fornuftens og kunnskapens 

mann, lærte den lille jenta både litteratur, geometri og naturlovene. Onkelen mente det ikke 

var nødvendig for jenter å lære fransk, som var vanlig, da hun likevel skulle gifte seg med en 

engelskmann og bo i England. Hun hadde lært å synge og spille piano, men brydde seg ikke 

så mye om dette. Tanken om unødvendigheten av å lære fransk hadde kanskje med at fransk 

var språket som ”de finere” og adelen brukte mye. Idealet var fornuft, det praktiske og det 

jordnære. Det at hun som ung og velstående jente ikke brydde seg om sang og musikk var 

også atypisk og et eksempel på dette.  

 

Tommy og Harry lærte også om oppdragelse. Sinte og sure foreldre gav vanskelige og 

kranglete barn. Foreldre måtte gi instruksjoner og være gode eksempler.
186

 Å lære ved 

eksempel og erfaring var som tidligere nevnt viktig for Rousseau. For foreldre betydde dette 

å beherske seg selv, som jo var et viktig tema hos Locke, men også hos Rousseau. Det er 

interessant at barna lærte hvordan gode foreldre skulle være. Var det for å være forberedt når 

                                                           
185

Thuen, H. (2008), 61 
186

 Day, T. (2008) The History of Sandford and Merton, 61 



53 
 

de selv en dag skulle bli foreldre eller var det for at de skulle kunne rette på sine egne og 

andres foreldre? Hvis det siste var tilfellet, ga det mye makt til barna i forhold til hva som var 

vanlig før 1700- tallet. Men det strider også imot de barndomshistorikerne som mener at barn 

også på 1700- tallet knapt skulle ses eller høres i nærheten av voksne. 

 

 

Fordomsfrihet, likhet og sjenerøsitet 

Tommy ble mottatt av sosieteten med skryt og beundring. Harry var stille og keitete, noe de 

andre merket. Gjestene snakket nedsettende om både Mr. Barlow og Harry. Tommy mistet 

gradvis respekten for Mr. Barlow og vennskapsfølelsen til Harry. Han gikk tilbake til sitt 

gamle jeg. Overklassen og de såkalt dannede menneskene hadde dårlig innflytelse på Tommy 

med sin kritisering av Tommys lærer, og de behandlet Harry dårlig. Med dette kritiseres igjen 

overklassens mentalitet. Da Harry og en forbipasserende afrikaner reddet Tommy og 

kameratene fra farlig lek med en okse, endret alle oppfatningen av Harry og skammet seg 

over fordommene sine.
187

 Troen på fornuft og logisk tanke sammen med tanken om at alle 

mennesker var grunnleggende gode utfordret fordommer man hadde mot andre stender og 

raser.  

 

Tommy og Harry opplevde at fattige mennesker også kunne være respektable, anstendige 

mennesker, da de fikk hjelp av en bondekone. Hos henne lærte de også hjelpsomhet og 

sjenerøsitet.
188

 I historien om spartanerne, en folkegruppe hvor alle uansett stand ble likt 

oppdratt av nødvendighet for å være herdet mot motstand og sykdom, lærte dem om likhet 

mellom klassene og at nøkternhet gjør en sterkere.
189

 Gjennom diskusjoner om diverse 

temaer ble Tommy overbevist om at slaveri var galt og at ”gentlemen” ikke var bedre eller 

sto høyere enn andre mennesker. Gjennom Mr. Barlows fortelling om samene, lærte de at 

selv enkle mennesker fra usiviliserte samfunn kan være gode, gjestfrie og ærlige.
190

 

Opplysningstidas humanisme la vekt på likhet og rettferdighet og markering av skillet 

mellom sosiale klasser, stender og raser ble mindre viktig. 
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Både Tommy og Harry lærte at hvis man hjalp dem som var i nød og gav dem det man hadde, 

fikk man mye kjærlighet tilbake.
191

 Var man slem, ble man straffet. En annen viktig lærdom 

var at ingen ble elsket dersom de ikke elsket andre eller var gode mot andre.
192

 Dette 

appellerte til den opplysningsmentaliteten på 1700- tallet, med dens fokus på lykke og 

personlig fremgang. For å bli lykkelig, måtte man gjøre andre lykkelige. Dette står i kontrast 

til middelalderens mentalitet, da man ble skremt til gode handlinger ved hjelp av tanken om 

synd og helvete.   

 

Dyd 

Å være dydig var som tidligere nevnt det aller viktigste i Lockes oppdragelse. Med dyd 

mente han det å handle fornuftig og følge Bibelens anvisninger.
193

 Tommy og Harry lærte 

dyder som tålmodighet og forsiktighet.
194

 De lærte også å være snille mot dyr
195

. Tommy 

lærte at jakt for fornøyelsens skyld var galt. Selvkontroll, fornuft og respekt for naturen lærte 

Tommy da han ville hevne seg på katten som drepte en fugl han hadde knyttet seg til.
196

 

Historien om mannen som nesten spiste seg til døde, fortalte dem at nøysomhet og måtehold 

var veien til et langt og godt liv.
197

 Det andre viktigste elementet for Locke var klokskap, det 

vil si å holde seg fra falskhet og list, og sannhet og refleksjon over egne handlinger.
198

 

Klokskap er et tema som går igjen gjennom hele boka. Tommy innså feilene sine, og 

bestemte seg for å forkaste sitt gamle liv for godt. Mr. Barlow mente at angeren og 

forståelsen Tommy hadde om det han hadde gjort, var et stort skritt på veien til å gjøre det 

godt igjen. For både Locke og Rousseau var innsikt og evnen til å ressonere og gjøre seg opp 

egne meninger viktig. Det er vanskelig å tenke seg at en seksåring skal gjennom erfaring og 

egen innsikt være i stand til å endre holdninger og livsstil. Men idealet var det gode, perfekte 

menneske. 
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Barn som små voksne 

Barn, i alle fall i de øverste klassene, ble forventet å oppføre seg til en viss grad som voksne. 

Guttene skulle oppvarte de unge damene med kaker og vin, danse med dem og konversere.
199

 

De to små seksåringene, særlig idealbarnet Harry, innehar svært voksne personlighetstrekk og 

ved slutten av fortellingen har de begge to en dyp innsikt i seg selv som vel ikke er helt 

naturlig for barn. Boka består av lærerike historier fortalt på en sentimental måte, men 

poengene kommer tydelig frem.  

 

Original Stories from Real Life 

Original Stories from Real Life med den lange undertittelen With Conversations, Calculated 

to Regulate the Affections, and Form the Mind to Truth and Goodness ble skrevet av Mary 

Wollstonecraft. Den kom ut i London i 1788. Til tross for den kjente forfatteren, er boka lite 

kjent, i følge litteraturforskeren Cornelia Meigs.
200

 Grunnen til at den ble lite lest utover på 

1800- tallet, kan være at mange var skeptiske til at barn skulle lese en såpass omdiskutert 

forfatter, selv om Meigs også anser boka for å være lite original. Men denne didaktiske 

barneboka sier mye om opplysningstidas ideal. Med sin kamp for utdanningen av jenter sier 

den spesielt mye om idealet for jenter. 

Boka handler om to søstre, Mary og Caroline. De to er tross sin alder på 12 og 14, svært 

uvitende og uoppdragne. De oppdras mest av tjenestefolk ettersom moren deres er død, men 

kommer snart får de hjelp av en kvinne ved navn Mrs. Mason. Boka inneholder flere 

fortellinger om livet deres, med ulike temaer. 

 

Behandling av dyr 

Mary og Caroline plager små insekter, men Mrs. Mason forklarer dem at alle dyr, også de 

små og ubehagelige, skal respekteres og behandles pent. Hun forteller at de tross alt er skapt 

av Gud og sørges for på samme måte som oss. På en rørende måte forklarer hun hvordan alle 

Guds skapninger alle er skapt til å være lykkelige og hvordan Gud sørger for at alle 
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skapninger har det de trenger for å leve et godt liv.
201

 Hun mener at å behandle dyr godt og 

hjelpe dem er rasjonelle handlinger.
202

 Samtidig lærer Mary og Caroline også at dyra er 

underordnet menneskene. Men på samme måte som englene er overordnet menneskene og 

likevel er gode mot dem, skal menneskene være gode mot dyra.
203

 Moralen er at godhet er 

noe man skal strebe mot og man skal behandle alle godt. Som tidligere nevnt, var 

Wollstonecraft opptatt av å ha respekt for dyr. Hun mente det var svært viktig at barn lærte å 

ha et godt forhold til dyr for at de skulle lære seg omtenksomhet og omsorg for andre.
204

 

 

Sinne og selvbeherskelse 

Mrs. Mason lærer jentene at sinne er et forferdelig lyte som hindrer medfølelse og andre 

dyder.
205

 Medfølelse og godhet var blant de viktigste dydene jenter kunne ha, i følge både 

Wollstonecraft og Rousseau. Mrs. Mason påstår at sinne kan forvrenge og ødelegge et i 

utgangspunktet pent utseende.
206

 Igjen er det den indre skjønnheten som er den viktigste. Det 

kan også være at forfatteren ønsker å ”skremme” leserne til god oppførsel, som i fortellingen 

om jenta som hadde et så ukontrollert sinne at mora tok sin død av det.
207

 

Smerte er alltid en konsekvens av mangel på selvbeherskelse, forteller Mrs. Mason når 

Caroline spiser så mye frukt at hun blir syk.
208

 Begrepet dyd kommer fra betydningen 

”styrke”, forteller Mrs. Mason. Caroline blir stukket av veps og hyler og skriker av smerte. Et 

sterkt sinn er grunnlaget for all dyd, selv for mennesket som er svakt av natur. Man må klare 

å stå igjennom smerte uten å klage.
209

 Hvis man har lært seg til å holde ut fysisk smerte, vil 

man også klare seg gjennom følelsesmessig smerte.
210

 Selvbeherskelse var essensielt for en 

person som ville lykkes og være et godt menneske. Locke forklarer det slik at barn må lære å 

bruke fornuften i stedet for å alltid følge begjæret.
211
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Ærlighet, ære og respekt 

Mrs. Mason forklarer at ære betyr å ha respekt for seg selv og at grunnsteinen i ære er 

sannhet. Sannhet er grunnsteinen i ekte vennskap, hengivenhet og forståelsen av enhver plikt. 

Oppriktighet, det vil si å snakke og handle ut i fra ens hjerte, er en viktig del av denne 

ærligheten.
212

 Som nevnt tidligere var Rousseau opptatt av naturlighet og frihet. Han anså 

derfor det å være ærlig og likefrem som gode dyder. Oppriktighet var viktig, også når det 

gjaldt gudstro. Han mente for eksempel at troen på Gud måtte komme fra ens eget hjerte, 

ellers ville den ikke være oppriktig.  

Mary må be en tjenestepike om unnskyldning for å ha snakket til henne på en lite respektfull 

måte.
213

 Hun blir forklart at barn skal behandle tjenestefolk som overordnede, fordi 

tjenestefolk tross alt har oppnådd en viss modenhet og at alle skapninger som godtas av Gud, 

også må godkjennes av en selv.
214

 Wollstonecraft mente det var viktig å behandle tjenestefolk 

med respekt, til tross for at hun ofte beskriver dem som dårlig selskap for barn og som mindre 

reflekterte mennesker. 

 

Skikkelighet og flittighet 

Mrs Mason snakker om hvordan jenter og kvinner bør kle seg og bruker den fromme Mrs. 

Trueman som et eksempel på god stil. Hun kler seg på en måte som inngir respekt; hun er 

ikke jålete, men alltid ordentlig kledd.
215

 Mrs Mason mener tjenestepiker og andre kvinner 

med begrensede sinn er alt for glade i mønster og dekor, mens de ikke bryr seg nok om å se 

skikkelige ut. Hun mener også at jenter godt kan kle seg for sin alder; det vil si med sterke 

farger, men at det bør være en viss orden.
216

 Nettopp dette skriver Wollstonecraft mye om 

også i Thoughts on the Education of Daughters. Fokuset på at jenter skulle se skikkelige og 

ordentlige hang nok sammen med at folk ofte assosierer klær og utseende med personlighet 

og holdning. Det var forventet at jenter skulle være kyske og beherskede, og måten man 

kledde seg var en måtte å vise denne dydigheten på. 
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Det å være et skikkelig og ordentlig menneske innebar også å være et menneske til nytte. 

Mrs. Mason tar Mary og Caroline i å kjede seg. De har ingenting å finne på, og de føler et 

ubehag uten helt å vite hvorfor. De begynner å spise kaker enda de akkurat har spist og driver 

hensiktsløst rundt. Mrs. Mason ber Caroline hjelpe henne med å sy om kjoler som skal gis til 

de fattige og Mary om å lese høyt for dem. De blir straks mye mer fornøyd, fordi de får gjøre 

nytte for seg.
217

 Lediggang var noe av det verste et menneske kunne drive med, både voksne 

og barn. Man skulle være aktiv, konstruktiv og driftig. Man skulle gjøre nytte for seg, være 

oppfinnsom og hjelpe til. 

 

The Parent´s Assistant 

The Parent´s Assistant er en samling fortellinger som ble skrevet av britiske Maria 

Edgeworth og utgitt i 1796. Hun fikk en nokså fri og mild oppdragelse av kvinnene i 

familien, ettersom faren var mer interessert i sønnens utdannelse.
218

 Men etter hvert som han 

begynte å se begavelsen hennes, ble han en stor pådriver for skrivingen hennes og dirigerte 

mye av innholdet i bøkene. Han mente barnelitteraturen først og fremst skulle være 

opplærende, men på en måte som barn kunne like. 
219

 Som Rousseau- tilhenger mente han det 

var viktig å skille mellom bøker for jenter og gutter. For eksempel var han av den oppfatning 

at gutter ikke måtte lese eventyrlige historier og reiseskildringer, da det kunne føre dem ut på 

galt spor og ødelegge karrieren deres. Jenter måtte gjerne lese denne typen fortellinger bare 

de forsto at de selv ikke hadde mulighet til å oppleve slike eventyr selv. Men helst skulle 

jenter ikke lese for følelsesladede historier.
220

 The Parent´s Assistant ble svært populær og 

kom ut i flere omganger med nye fortellinger. Boka inneholder mange fortellinger med ulike 

temaer som skal lede leseren til riktig oppførsel. 

 

Flittighet  

Fortellingene i The Parent´s Assistant har en didaktisk stil og moralen i fortellingene er ofte 

at barn som er arbeidsomme og hederlige alltid klarer seg godt og lever lykkelige liv som 
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voksne. En av dem handler om en søskenflokk som blir foreldreløse og kastet ut av hjemmet 

sitt. Den eldste søsteren tar på seg ansvaret for familien og takket være deres flittighet, gode 

natur, ærlighet og pålitelighet slik klarer de seg godt og blir høyt aktet i samfunnet.  

En annen fortelling handler om en liten gutt, Jem, som tar seg arbeid frivillig for å kunne 

beholde familiens hest som han er så glad i. Han er svært arbeidsom og standhaftig, selv om 

han i grunnen er like glad i lek som andre gutter på hans alder.
221

 Motstykket er den lille 

gutten Lazy Lawrence, som gidder verken å leke eller jobbe. Han foretrekker å gå til faren 

når han trenger penger eller vinne dem på spill, for så å bruke pengene på knask. Å bruke 

mye penger på ting som mat eller annet som ikke man fikk glede av lenge, var tydeligvis en 

dårlig ting. Man skulle heller spare pengene og bruke dem på noe nyttig eller noe som 

virkelig betydde noe. Spillingen og det dårlige selskapet som hører med leder snart til løgn og 

juks og Lazy Lawrence blir med på å stjele pengene som Jem har spart opp i hemmelighet, til 

tross for at han føler dårlig samvittighet.
222

 Men de voksne tror Jem når han sier han er blitt 

bestjålet og de hjelper ham med å ta tyvene.
223

 Siden Jem er en ordentlig og ærlig gutt, får 

han respekt og anseelse hos de voksne.  

 

Selvbeherskelse og nøysomhet 

Beskrivelsen ”honest simplicity” går igjen i flere av fortellingene, blant annet i ”The white 

pigeon”.224 Denne fortellingen handler om en gutt med en ”excellent character” som omtales 

slik: ”He writes a good hand, and is quick at casting up accounts, for his age. Besides, he is 

likely to do well in the world, because he is never in idle company, and I've known him since 

he was two foot high, and never heard of his telling a lie."225 For et barn kreves mye 

selvbeherskelse og disiplin for å ha det forholdet til arbeid og belønning som både barna i den 

fattige søskenflokken og Jem har. Det kreves også en fornuftig tankegang som kan stanse en i 

å gi etter for fristelser som umiddelbar tilfredsstillelse av behov, lettvinne penger og uærlige 

fremgangsmåter.  
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I fortellingen “Waste not, want not” er den viktigste lærdommen at mye av det man ser på 

som nødvendigheter, ikke er det. Man skal heller dømme selv og ikke la seg styre av moter 

eller jåleri.
226

 Eksempelvis skal penger bare brukes på nødvendige ting, mat skal man spise 

bare hvis man er sulten og den skal ikke sløses med eller kastes.
227

 Dette budskapet er i tråd 

med både Lockes bud om ikke å la seg styre av lidenskap og Wollstonecrafts prising av 

enkelheten.
 228,229

 

 

Idealet for jenter 

I fortellingen ”The Mimic” lar Edgeworths romankarakterene diskutere hva jenter kan og ikke 

kan. Den ene parten i diskusjonen mener at jenter bare kan beherske ett område, som enten 

boklig kunnskap og tegning, eller matlaging og typiske kvinneoppgaver. Den andre parten, 

som det antydes at leseren skal være enig med, mener jenter kan mestre alle områder om 

nødvendig.
230

 Det var som vi har sett delte meninger blant filosofene når det gjaldt jenter og 

utdanning. Wollstonecrafts syn var at jenter hadde godt av boklig lærdom
231

, men at de også 

måtte lære seg de oppgavene som livet som hustru og mor krevde. Denis Diderot mente også 

at jenter skulle lese fag som grammatikk, historie, geografi og mytologi; det vil si fag som 

tradisjonelt var ansett som mannlige. Men Rousseau var av en litt annen oppfatning; han anså 

det som svært viktig at jenter forsto deres plass i livet og at de ikke ble distrahert av andre 

aktiviteter.
232

  

Også når det gjaldt jenters personlighet var den generelle holdningen at den ideelt skulle være 

annerledes enn guttenes og tilpasset livet som hustru og mor. “The Bracelets” handler om to 

jenter, Cecilia, som vokste opp bare med en far og en bror, og Leonora som blir oppdratt av 

mor. Cecilia ble oppdratt som broren og er både foretaksom og selvstendig.233 Hun er også 

ærgjerrig, temperamentsfull og forfengelig, men med en sterk vilje til å gjøre det rette. 

Personligheten hennes er ideell for en gutt. Leonora har blitt oppdratt som jenter bør; det vil 

si til å håndtere livet som kvinne, å være til hjelp og omsorg for andre og til et rolig 
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temperament.234 Rousseau anså klokskap og beskjedenhet som noen av de viktigste dydene 

en kvinne kunne ha, og snillhet den aller viktigste.235 Dessuten mente han at det var viktig at 

hun kunne behage mannen.236 Det var tydeligvis svært viktig at jenter ble oppdratt av 

kvinner, da det ville gi dem den rette ”kvinnelige personligheten.” Wollstonecrafts syn på 

dette samsvarer mye med Rousseaus, men som feminist ønsket hun likevel større likhet 

mellom de to kjønnene.237  

 

Norsk barnelitteratur 

Magazin for børn 

Magazin for børn ble utgitt i Frankrike av Madame Marie le Prince de Beaumont, og oversatt 

til dansk i 1763. Hun skrev flere bøker, blant annet skolebøker. Magasinene som Magazin for 

børn er en oversettelse av, var en serie moralske og undervisende artikler om geografi, 

historie og religion, og fortellinger og dikt for jenter. Beaumont henvendte seg til 

overklassens døtre. Sonja Hagemann mener denne litteraturen gikk i arv fra overklassen som 

kulturbærende klasse videre til de mindre privilegerte klassene.
238

 Magasinene kom ut i både 

London, Paris, Haag, Amsterdam, Wien, Frankfurt, Stockholm og København og inspirerte 

til utgivelse av flere andre verk i samme stil. De var svært populære og godt kjent i store 

deler av Europa.  

I dette magasinet får man et inntrykk av hvordan det ble ønsket at unge jenter skulle oppføre 

seg. En fortelling handler om ei jente som fikk lære hvor viktig det var å bruke kunnskapen til 

det gode uten å gjøre skade eller spotte andre. Idealet i følge denne historien var at jenter 

skulle være elskverdige, snakke lite og på en anstendig måte.  

Rousseau mente gutter skulle oppdras til å være sin egen herre, mens jenter skulle oppdras til 

å være underlagt mannen. Som mor hadde man ansvar for husholdning, barneoppfostring og 

oppdragelse og utdanning av små barn. Rousseau mente at det måtte være slik, ellers ville 

sansene ta over mannen og kvinnen ville terrorisere ham. Rousseau fikk kritikk for dette 

synet fra flere hold, blant annet fra Wollstonecraft. Men det var likevel den vanlige 

oppfatningen i samfunnet at mannen sto over kvinnen.  
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Typisk for 1700- tallets barnebøker var at kjedelig lærdom skulle fortelles gjennom 

spennende historier, gjerne med mye dialog. Hensikten var alltid å lovprise en dyd eller 

avskrekke fra et lyte.
239

 I denne fortellingen får man vite hvordan jenter bør være gjennom en 

fortelling gjennom samtaler mellom jentene. Idealet som fremstilles her for jenter skiller seg 

ikke så mye ut i fra idealet for gutter. Det var viktig å ha kunnskap, men den skulle brukes på 

en fornuftig og klok måte. Men jentene måtte i tillegg være elskverdige og det legges vekt på 

at språket er pent og dannet. Man får inntrykk av at jenter ikke skulle vise seg så mye, de 

skulle være ydmyke og ikke gjøre så mye ut av seg selv ved å snakke for høyt eller for mye.  

 

En nye og sandfærdig historie om Jesper Hansen 

Historien om Jesper Hansen ble først utgitt i Tyskland av Christian Gotthilf Salzmann. Han 

ville ikke oppdra barn til å bli romanhelter, men uansett hvor de måtte befinne seg, ønsket 

han at de skulle leve lykkelig og gjøre nytte.
240

 I 1791 ble den utgitt på dansk av Edvard 

Storm. Storm var norsk prestesønn og vokste opp tett til naturen og til bondestanden, som han 

også senere i livet hadde mye nærhet til. Han skrev sanger og dikt, også på bygdemål. Han 

startet en realskole for barn hvor han foreleste i “leveklogskab”, geografi, dansk språklære, 

gresk og nordisk mytologi. I forordet henvender Storm seg til læreren og skriver at bokas 

innhold ikke trenger å forklares, da den er godt kjent og vel ansett. Han mener han gjør sine 

medborgere av bondestanden en tjeneste ved å utgi denne boka. Han ønsker en mer 

rettskaffen og fornuftig landallmue.
241

 Den må ha vært anerkjent som viktig og lærerik. Boka 

blir nevnt i Topographisk journal 17. hefte fra 1796. Forfatteren av journalen, Christian 

Sommerfelt, mente den ikke ville passe norske forhold, men at liknende litteratur kunne være 

gunstig litteratur for den norske bondestanden.
242

 Hvorfor den ikke skulle passe for de norske 

bøndene, er vanskelig å gi svar på. Men siden den ble godt kjent i Danmark, var det 

sannsynligvis mange som også leste den i Norge.  
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Flittighet og kunnskap 

Oppdragelsen Jesper fikk av faren er preget av avsky, både for Gud, for moren og for arbeid.  

Mora til Jesper er like arbeidssky som faren og da faren dør, sender hun Jesper ut for å tigge. 

Oppdragelsen Jesper får skulle nok være til skrekk og advarsel for leseren; både respektløs og 

arbeidssky var noe av det verste et menneske kunne være. Jesper har, ut i fra opplysningstidas 

ideer, et svært dårlig utgangspunkt for å klare seg godt og bli lykkelig i denne verden.  

 

Men takket være en velstående og hjelpsom mann får Jesper jobb hos en bonde. Jesper lærer 

snart at maten han arbeider for smaker bedre enn den han pleide å tigge for. Bonden mener 

det er viktig å ”bruke tida vel”, det vil si å bruke livet til å gjøre gode og produktive ting. 

Gjennom disiplin og læring ved erfaring, forsto han endelig at arbeid var belønnende, og ikke 

bare økonomisk. Jesper lærer også på eget initiativ å skrive og regne. Ved å lese lærer han om 

åkerdyrking og kan hjelpe bonden enda bedre. For å tilegne seg så mye kunnskap som mulig, 

snakker han alltid med folk og gir dem råd tilbake.  

 

Fornuft og overtro 

Da Jesper finner jenta han vil gifte seg med, får han først høre dårlige rykter om henne. Men 

Jesper velger ikke å høre på andres sladder og velger henne av kjærlighet. Dessuten mener 

han at hun vil kunne lære seg å ”bruke tiden vel”. Jesper tror altså ikke på rykter eller på 

lurerier, men stoler på sin egen fornuft og logiske tankegang. Han baserer valget sitt på at 

Rebekka ser skjønn ut, er vennlig, holder seg ren og pen og arbeider flittig. Rebekkas 

personlighet og fremtreden er helt riktig i forhold til idealet vi har lest om til nå. Det at hun 

kommer fra beskjedne kår understreker hvor verdsatte disse trekkene var, da de sto høyere 

enn både stand og rykte.  

 

Da de endelig hadde blitt gift og Rebekka blir gravid, bekymrer hun seg for fødselen og hva 

den kan innebære av død, misdannelser og byttinger. Men Jesper, som en fornuftens mann, 

mener man må tro og stole på Gud, ikke på overtro. Han mener de formelt utdannede 

jordmødrene og leger bør brukes, i stedet for overtroiske koner uten kunnskap om 

menneskets legeme. Reiving mener han ikke er bra, men at fri bevegelse er det beste. Jesper 

er også av den oppfatning at det er viktig å ta til seg ny viten om barnemat og hygiene. Selv 

om Gud og religion nevnes i bare noen av de gjennomgåtte barnebøkene, omtales Gud gjerne 

som en pålitelig instans man har i tillegg til vitenskapen. Dette er helt typisk for 
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opplysningstida. Jesper er en person som synes å stole på fornuften hundre prosent, men han 

har likevel en tro på at Gud er der som en selvfølgelig trygghet. 

 

Sjenerøsitet og måtehold 

I stedet for å ha en stor bryllupsfest bruker Jesper og Rebekka bryllupsdagen på å hjelpe en 

fattig, gammel mann. Mannen deler av sin livsvisdom og forteller at han skulle ønske han var 

like klok da han var ung som han var nå som en gammel mann. Han hadde hatt en fin gård, 

men ville bli enda rikere og kjøpte jordeiendommer for lånte penger. Han klarte ikke å dyrke 

og ta vare på alt sammen. Han arbeidet seg nesten i hjel, men alt han tjente gikk til 

kreditorene. Sønnen var reist ut i krigen og dattera gift med en fattig lømmel. Nå gir han alle 

unge rådet om at ”det som begynner smått, ender stort.” Jesper takker Gud for dette rådet og 

Rebekka er lykkelig over å få kunne hjelpe noen i stedet for å bruke penger på fest. Måtehold 

er et av de temaene som går igjen mest i barnebøkene fra 1700- tallet, både når det gjelder å 

bruke penger fornuftig og å unngå jåleri. Men i denne boka legges pesielt mye vekt også på å 

hjelpe andre og sette andres behov foran egne. 

 

Beherskede foreldre og muntre barn 

Jesper husker tilbake på en preken han hadde hørt, der presten sa at man måtte gjøre seg like 

mye umake med barneoppdragelsen som med åkeren sin. En sunn, flittig og yndig datter som 

hjelper sin mor med arbeidet, eller en veloppdragen sønn som understøtter sin far, gir mer 

glede enn av en fin åker. Presten mente at hvis man ville oppleve denne gleden, måtte man 

sørge for barnet før fødselen, under fødselen, etter fødselen og når det ble større. Gjorde man 

ikke dette, kunne man miste kona i barselseng eller få slemme barn. Jesper og Rebekka 

ønsker seg et muntert og godt barn. Jesper bestemmer derfor at de fra nå av må bli muntrere, 

etter som Jesper mener at ”eplet ikke faller langt fra stammen”. Begge to blir dermed mer 

forsiktige og forsøker å dempe sinne for ikke å påvirke det uskyldige barnet i en dårlig 

retning. Jesper ser dette som nyttig også fordi denne anstrengelsen temmer hans eget 

temperament, at kona blir mild som et lam og at barna blir vennlige som små engler.  

 

Utvikling av kropp og hode 

Jesper mener små barn burde gjøre som harene; kravle rundt på egenhånd. Han lar derfor 

datteren falle og reise seg opp helt på egenhånd. På denne måten lærer Frederika raskt å gå, 

uten ledebånd eller gangvogn. Jesper påstår at barn som blir båret rundt,  blir holdt i ledebånd 
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eller springer i gangvogn får dårlige føtter og dårlig holdning.  Dette er et eksempel igjen på 

ideene om kroppen og dens utvikling og funksjoner, samt bevegelsesfrihet og sunn utvikling. 

 

Når det gjelder boklig lærdom mener Jesper at det viktigste er å forstå innholdet. Han lar seg 

inspirere av tysk utdanning, hvor verken elever eller lærer har bøker, men lærer av og om 

tingene rundt seg. Om forfatteren av boka hadde noen erfaring med tysk utdannelse, var den 

kanskje påvirket av Rousseaus oppdragelsesfilosofi hvor nettopp naturlig utfoldelse som 

kjent var et sentralt tema. 

 

Det er påfallende hvordan forfatteren skiller mellom manns- og kvinnerollene i denne boka. 

Jesper er den som oppsøker kunnskap, får ideer, har forståelse og leder familien. Etter den 

store karakterforandringen i ungdommen virker han som en hundre prosent ufeilbarlig 

person. Rebekka på den andre sida, fremtrer som en mindre opplyst person som stadig 

gjennom livets utfordringer trenger opplæring og mannens lederskap. Likevel viser hun seg 

som en god hustru etter tidas begreper, fordi hun lar han vise vei og er villig til å la seg 

overtale av fornuften. 

 

Lommebog for børn 

Lommebog for børn ble skrevet av Willum Stephanson i 1798. Den blir regnet som Norges 

første barnebok, det vil si den første som ikke var en skolebok. Stephanson var dansk, men 

flyttet til Norge etter å ha sittet i fengsel for å ha trykket et ulovlig skrift. I Norge ble han en 

høyt aktet mann og ble overinspektør ved tukthuset i Trondheim.
243

 Tidas hovedinteresser ble 

det viktigste i barnelitteraturen han skrev: religion, moral og naturlære. Lydighet og 

gavmildhet var viktige dyder.
244

 Boka er en samling med korte moraliserende fortellinger, 

religiøse og vitenskapelige tekster. 

 

Dugelighet 

Temaene flittighet og skikkelighet kommer igjen også i denne barneboka. Den første 

fortellingen handler om to brødre; den yngste er fra barndommen av både flittig, lærenem, 
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tenksom og artig, mens den eldre broren er doven og enfoldig og en skuffelse for foreldrene. 

Selv om den eldste broren etter hvert forstår at han bør endre seg, er det for sent og han 

forblir udugelig mens den yngre broren vokser opp til å bli en stor og vellykket mann. 

Moralen er i følge boka:”når man sår til rette tid, kan man vente å høste frukter”.
245

  

Fortellingen ”Den ulykkelige dreng” handler om en oppvakt gutt med velstående foreldre, 

som ødelegger livet hans ved alltid å la ham få som han vil. Med alderen blir han mer og mer 

ond og ikke i stand til å gjøre noe godt. Han ender opp foreldreløs tidlig ettersom sønnen 

sliter dem ut, bruker fort opp arven, blir så kriminell og til slutt straffet med døden.
246

 Mange 

av opplysningstidas filosofer og forfattere ønsket det tradisjonelle sosiale hierarkiet til livs og 

kritiserte de formuende villig. Uansett stand og situasjon i livet skulle man arbeide og leve et 

ærlig liv. Det var ikke slik at en formue kunne gjøre en lykkelig eller vellykket.  

Derfor var det å lære riktig bruk av penger også svært viktig. En fortelling handler om en far 

som gir barna sine penger som de skal få bruke slik de vil. En av guttene kjøper nyttige ting 

som en skrivebok og penn, andre bruker pengene på søtsaker, mens noen ikke bruker noe. 

Faren viser hvordan gutten som kjøper de nyttige tingene har gjort det rette valget fordi han 

verken sløser eller er gjerrig med pengene.
247

 

 

Konklusjon 

Hvordan står synspunktene i disse verkene i forhold til andre vitnesbyrd om 1700- tallets 

tidsånd? For filosofene og de opplyste var en del av tidsånden på 1700- tallet troen på 

menneskets evner. Humanismen var sterk, og religionen var ikke lenger den eneste 

akseptable kilden til kunnskap. Teologi måtte dele plass med vitenskapen. Målene var viten, 

frihet og lykke, rasjonalitet og fornuft. Naturen ble sett på som det gode, enkle, autentiske og 

ufordervede.
248

 Den mest dominerende boka lest av barn i Danmark- Norge var katekismen. 

For barn i Storbritannia var det store sosiale forskjeller i skolegang. Men Grenby mener at 

også de fattigste barna hadde tilgang på bøker.
249

 I følge statistikken han fører over hvem som 

abbonerte på barnebøker, var det ingen sosial klasse som skilte seg ut. For eksempel var det 
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like mange eiere i bondestanden som blant lavadelen, de yrkesmilitære og i 

handelsstanden.
250

 Det engelske forlaget Newbery, som var det første forlaget som utgav 

barnebøker i Stobritannia, lagde billigutgaver av de mest populære barnebøkene slik at alle 

skulle få råd til dem.
251

 Bøkene som er gjennomgått i dette kapitlet var blant den mest leste 

barnelitteraturen og hadde sannsynligvis en stor påvirkning på de av 1700- tallets barn som 

hadde tilgang på denne typen barnelitteratur. Mye av den britiske litteraturen ble oversatt til 

dansk og idealene var nok derfor mye av de samme i Storbritannia og i Danmark- Norge. Den 

andre veien var det ikke på samme måte. Men temaene i barnebøkene fra de to landene er 

stort sett de samme. Det er enkelte temaer som går igjen spesielt ofte, og da særlig verdien av 

kunnskap og bruken av fornuft. 

På 1700- tallet begynte kunnskapen man hadde fått om verden å spre seg også til vanlige 

mennesker, derfor fikk perioden navnet Opplysningstida. Kunnskapsløshet var det samme 

som ufornuft og å la overtro styre livet. Man får inntrykk av dette i alle de gjennomgåtte 

barnebøkene fra 1700- tallet. Men det var ikke bare viktig å ha kunnskap; man måtte bruke 

den i det godes tjeneste og den beste lærdommen var den man fikk gjennom å praktisere. 

Verdien av kunnskap viser seg både i interessen man hadde for kroppen og for naturen.  

 

1700- tallet var en tid da vitenskapene blomstret og mennesket hadde stor trang til å utforske 

verden rundt seg, og spesielt naturen. Dette ser man både i Jesper Hansen og i Sandford and 

Merton. I begge historiene lærte hovedpersonene å dyrke jorda og å bruke naturen. De 

tilegnet seg kunnskap om naturen også ved å lese bøker om den. I naturen kunne mennesket 

leve slik det var ment. I Robinson the Younger levde Robinson et lykkelig liv i ett med 

naturen.  

 

Fokuset på kroppen var stor allerede i renessansen, noe som virkelig kommer til uttrykk i 

Børnespejlet, etiketteboka fra 1568 som presenteres i kapittel 7. Man var særlig opptatt av 

kroppskontroll og hvordan spesielle aktiviteter og atferd kunne påvirke kroppen. I Jesper 

Hansen fra 1700- tallet, er det fortsatt stort fokus på kroppen. Men det var mindre snakk om 

kroppskontroll og mer snakk om det sunne legemet; hvordan bygge opp en sterk kropp og 

hvordan holde den frisk. Man kan si at utviklingen gikk fra ”oppdagelse” av kroppen i 

renessansen til kunnskap om kroppen i opplysningstida.  
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Vekten på kroppskontroll var en konsekvens av interessen for kroppen i renessansen. 

Børnespejlet er et godt eksempel på dette. Man skulle ikke gjøre store og unødvendige 

bevegelser for ikke å gjøre skade på kroppen, men også for ikke å forstyrre andre. På 1700- 

tallet var ikke bare kroppskontroll viktig, men man skulle kontrollere sinnet og unngå 

impulsivitet. Både Jesper Hansen og Robinson the Younger er eksempler på dette. I følge 

Magazin for børn måtte man også holde kontroll på hva og hvor mye man sa. Dette hadde 

også mye med viktigheten av å tenke fornuftig. 

 

Som sagt, var det viktig å overveie og tenke igjennom før man handlet. Dette er det særlig 

fokus på i Robinson the Younger. I Sandford and Merton kommer fornuften til uttrykk i at 

man ikke måtte ha fordommer, men bli kjent med mennesker før man gjorde seg opp en 

mening om dem. I Jesper Hansen vektlegges fornuften i motsetning til overtro og sladder. 

Selv om ordet fornuft stort sett ikke nevnes direkte er fornuftighet kanskje det temaet som går 

mest igjen. For tidas filosofer var det å tenke fornuftig en viktig dyd, selv om den 

innflytelsesfulle Rousseau mente barn ville lære å tenke fornuftig etter som de vokste og 

skulle få lov til å la seg styre av naturen.  Alle fortellingene handler om å tenke fornuftig og 

ikke styres av følelser og begjær. Det kan være snakk om å å ha en fornuftig økonomi, å kle 

seg fornuftig eller å snakke fornuftig. Rikdom kunne være bra, men man måtte vite hvordan 

man skulle bruke den. Den var en velsignelse hvis den ble brukt på rett måte, det vil si 

fornuftig og gagnende for andre. Som Dolly Friendly i The Governess sier at hun heller ville 

være den gamle og skrøpelige tjeneren enn den vakre og rike, men onde ladyen.
252

  

  

Både i Jesper Hansen, Robinson the Younger og Sandford and Merton var arbeid et middel i 

oppdragelsen. Gjennom arbeid fikk hovedpersonene både en styrket personlig karakter og 

kunnskap som de trengte for å kunne leve et godt liv. Men arbeidet var også et middel mot 

lediggang og latskap, som naturlig nok var skadelig for samfunnet, men særlig også for det 

enkelte individet, som det legges mest vekt på i disse historiene. Disse syndene ble det også 

slått ned på i Børnespejlet fra 1500- tallet. Men forskjellen er at i Børnespejlet var  hardt og 

ærlig arbeid viktig for å kunne kalle seg et kristent og anstendig menneske, mens i bøkene fra 

1700- tallet var dette viktig for et lykkelig og fremgangsrikt liv. I Jesper Hansen og Sandford 

and Merton hadde hovedpersonene en mentor som de lærte av og så som forbilde. Robinson 
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hadde bare sin egen overlevelse som mål, og sin egen styrke og troen på Gud som 

hjelpemiddel. Likevel oppnådde han stor lykke.  

 

Hovedpunktene i det ideale liv på 1700- tallet var personlig utvikling, fremgang og lykke. 

Lykke oppnådde man først når man var så nær sin egen gode natur som mulig. Siden man 

mente alle mennesker var født gode, måtte man rense vekk unødvendigheter som samfunnet 

hadde påført en og stå igjen som en naturlig og ekte person. Personlig fremgang var også en 

del av lykken; ingenting gav sann lykke som å få igjen for alt arbeid man hadde gjort.  

Hovedpersonene i Robinson the Younger, Jesper Hansen og Sandford and Merton oppnådde 

lykke på denne måten. Særlig i Jesper Hansen er det mye snakk om lykken; både hvordan 

man kunne oppnå den og hvordan styre unna det ulykkelige liv og at lykken ikke var 

avhengig av penger. Friheten var like viktig som lykken og den ble oppnådd på omtrent 

samme måte. I Robinson the Younger levde hovedpersonen i frihet uten noen som sto over 

ham. Han var sin egen herre og samfunnets krav plagde ham ikke. I Sandford and Merton ble 

den rike sønnen fri fra overklassens unødvendige regler og levesett. På grunn av kunnskapen 

og dydene han hadde tilegnet seg, kunne han leve et godt liv løsrevet fra den. 

 

Til tross for jakten på lykken, var måtehold en viktig dyd. Dette var nok mye på grunn av 

kristne verdier, men også for ikke å sabotere egen suksess. Grådighet kunne fort føre en ut i 

ulykke. Dette gjaldt både bruk av penger og livsstil generelt. Dette blir poengtert særlig i 

Jesper Hansen, men også i noen av de små fortellingene i Sandford and Merton. I Magazin 

for børn står det som nevnt tidligere, at man også skulle snakke med måte. I tillegg til å vise 

måtehold var det viktig å dele med de som ikke hadde så mye, noe som var særlig viktig i 

Jesper Hansen. Det med å kle seg og snakke med måte var særlig myntet særlig på jenter. 

Utseendet er i det hele tatt også et tema som går igjen, spesielt i bøkene for jenter. En enkel, 

men skikkelig bekledning sammen med en behagelig og mild personlighet var det som skulle 

til.  

 

Å være et etisk og moralsk menneske var viktig i Opplysningstida. Medmenneskelighet var 

en betydningsfull del av dette. I Sandford and Merton kommer dette fram gjennom diskusjon 

av slaveri og dyreplaging. Å hjelpe vanskeligstilte og de svake generelt er temaer som går 

igjen i Sandford and Merton og Jesper Hansen. Etikk og moral hadde selvsagt vært viktig før 

1700- tallet også, men for første gang var de frigjort fra religionen. Etikk og moral var noe 

mennesket selv kunne forstå uten religionens innblanding. I alle de fire verkene fra 1700- 
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tallet er etikk og moral gjennomgående tema. Hovedpersonene oppnådde gjennom en 

utvikling å kunne tenke etisk og gjøre moralske handlinger.  

 

På 1700- tallet begynte man å mene at alle mennesker egentlig var gode. I Robinson the 

younger, Jesper Hansen og Sandford and Merton ble hovedpersonene gjennom forvandling 

til slutt nesten perfekte mennesker. I disse bøkene, særlig i Jesper Hansen, klarte 

hovedpersonen å tenke selv i motsetning til å tro på autoriteter, overtro eller andres 

uklokskap. Robinson the Younger er særlig et godt eksempel på tidas optimistiske syn på 

mennesket, med hovedpersonen som alene, ikke bare overlevde på øya, men oppnådde å bli 

både lykkelig og et godt menneske. Selv om religionen fortsatt sto sterkt på 1700- tallet, 

(forklar, bruk artiklene) står dette står i sterk motsetning til 1500- tallet og Børnespejlet, som 

hadde både en autoritær stemme og viste et strengt forhold til religionen. Selvrefleksjon var 

et viktig middel for å bli den beste utgaven av en selv, og særlig i Robinson the Younger og 

Sandford and Merton er dette tydelig. 

 

Religionen var en stor del av hverdagslivet og mange av dagens gjøremål i Børnespejlet og 

bønnene var fastsatt både i form og i når de skulle bes. Dette skiller seg fra Robinson the 

younger, hvor hovedpersonen komponerte egne bønner og bad etter hva han trengte av hjelp. 

Her var det mer snakk om å be om hjelp og å takke for den, til forskjell fra Børnespejlet. 

Forholdet til Gud virker mer personlig i Robinson the Younger enn i Børnespejlet. 

Børnespejlet kom ut bare noen år etter reformasjonen og dens tanke om at religionen skulle 

være personlig, hadde nok foreløpig ikke fått ordentlig feste i samfunnet. I de andre bøkene 

fra 1700- tallet er det lite eller ingen snakk om Gud og religion og de står frem som langt mer 

verdslige.  

 

I følge Børnespejlet skulle man vite hvilken stand man tilhørte og man skulle ikke oppføre 

seg utenfor det som var normen for sin stand. På 1700- tallet endret dette seg. Både i 

Sandford and Merton og Jesper Hansen kunne både bondestanden og overklassen omgås 

sosialt og det var muligheter for en bondesønn å bli velstående. Overklassen ble mer åpen for 

at bønder kunne være klokere og mer kunnskapsrike enn dem selv. Det viktigste var ikke 

penger, men fornuft, klokskap og kunnskap. Bondestanden hylles indirekte både i Sandford 

and Merton og i Jesper Hansen. Men tjenerstanden var en gruppe som man var redd skulle ha 

for mye innflytelse på barna. Særlig i The Parent´s Assistant kommer dette tydelig frem i 
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flere av fortellingene, spesielt i ”The Birthday Present” hvor det står: ”The habits of tyranny, 

meanness, and falsehood, which children acquire from living with bad servants, are scarcely 

ever conquered in thewhole course of their future lives.”253 

Tanken om likhet var det mange som hadde også når det gjaldt raser. Til tross for det nye 

likhetsidealet, diskuteres ikke forskjellene mellom kjønnene. I Magazin for børn står det 

hvordan jenter skulle være, og idealet som skildres her, skiller seg ikke mye fra Jesper 

Hansen og Robinson the younger. I den sistnevnte beskrives jentene som reddere og mer 

bekymrede enn guttene og i Jesper Hansen får man inntrykk av at kvinnen skulle rette seg 

etter mannen i stor grad. I Børnespejlet ble det ikke gjort noen forskjell på kjønnene, da den 

henvendte seg likt til begge.  

Forfatterne var opptatte av hvem som var den rette omsorgspersonen. Uten at de sier det 

direkte, virker det som om de er enige i at mor, eller i alle fall en kvinnelig slekting burde 

være den beste omsorgspersonen. I de tilfellene hvor andre har hatt ansvaret, som for 

eksempel tjenestefolk eller far alene, har det gått galt. Både Locke, Wollstonecraft og 

Rousseau anså morsomsorg som essensiell for en god oppvekst og oppdragelse. Men Locke 

mente det måtte være en god balanse mellom kjærlighet og disiplin, ellers ville barna bli 

bortskjemte og uoppdragne.
254

 For Rousseau var morskjærligheten svært viktig, og han mente 

det var bedre at et barn fikk altfor mye kjærlighet fra mor enn at de ble for mye påvirket av 

far, som han mente var både tyrannisk, ufølsom og en hel del andre ting.
255

 Både Rousseau 

og Wollstonecrafts negative syn på bruk av andre ammer enn mor, viser at mor var viktig. 
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5 

MEMOARER OG BREV 

 

Memoarer og brev har vært mye brukt som kilder til barndommens historie i historisk 

forskning. Utfordringen med disse kildene er at de alltid vil være farget av forfatterens 

subjektive følelser og oppfatninger. Forfatteren kan også ha forskjønnet virkeligheten i det de 

skrev fordi memoarene og brevene de skrev ville leses av andre, og memoarer forventes også 

lest av helt ukjente mennesker. Derfor er det å forvente at forfatterne, særlig av memoarer, 

ikke alltid er fullstendig sannferdige i sine beskrivelser. Som greve Anders Fredrik 

Skjöldebrand tilstår i begynnelsen av sine egne memoarer: ”Hvem är icke böjd att framställa 

den vackra sidan af sina egna gärningar och den motsatta sidan af andras?”
256

  Historikeren 

Linda A. Pollock mener disse kildene likevel er bedre enn mange andre. Hun mener at kilder 

som moralske og medisinske skrifter, religiøse seremonier, bøker om barneoppdragelse, 

kulturelle kilder, skjønnlitteratur, reiseskildringer, avisartikler, biografier og lovforslag er 

sekundære kilder og ofte viser en negativ holdning til barn. Dagbøker, memoarer og brev 

anser hun å være førstehåndskilder og dermed bedre, og hun mener at de viser en mye mer 

positiv holdning. På tross av uvisshet rundt disse skriftenes objektivitet, må man regne med at 

siden de skildrer forfatterens personlige forhold er de er blant de kildene som fører en nærest 

sannheten. Det finnes et stort utvalg av både memoarer og brev fra 1700- tallet. Utvalget av 

kildene i dette kapitlet inneholder mye om barndom, og eller gir viktig informasjon om 

barndom på 1700- tallet. Alle forfatterne kom fra overklasse og middelklasse.  

 

Conradine Dunkers memoarer 

Conradine Dunker ble født i en velstående familie i Christiania i 1780 og var Norges første 

memoarforfatterinne. Memoarene Gamle dage er i grunnen en samling med brev som hun 

skriver til broren. Hun husker svært mye fra barndommen sin og skildrer den svært detaljert 

og med mye humor. Memoarene handler også mye om folk hun kjente og møtte og 

inneholder både tragiske og morsomme historier. De gir et veldig godt innblikk i et liv i 

overklassen på slutten av 1700- tallet. I følge Elisabeth Aasens Opplysningstidens kvinner var 
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Conradine Dunker et godt eksempel på opplysningsmennesket; med sin fornuftige og ujålete 

verdensanskuelse.
257

 

Dunker forteller at hun blir rørt til tårer hver gang hun tenker på den gangen hun satt på 

trappa og det begynte å regne rosiner og mandler. Det var faren som satt i vinduet over og 

strødde ned over henne. Om seg selv som spedbarn skriver hun: ”Jeg var en Skrighals, og 

naar Moder havde dysset mig i Søvn, da kyssede han [far] mig til jeg skreg paa nyt.” 
258

 Disse 

erindringene vitner om en far som både lekte med barna og viste dem mye kjærlighet.  

Men Dunker forteller også at faren kunne være streng og at hun kunne straffes ”baade med 

Ord og Gjerning” hvis hun slo i stykker et glass eller en kopp, mens andre barn hun kjente 

ikke fikk noen straff for ting som ikke var gjort med vilje.
259

 Hva hun mener med ”gjerning” 

er usikkert; det kan være både å få ris, måtte stå i skammekroken eller liknende. Men dette 

viser at det var forskjell på disiplin og straff fra en familie til en annen, da noen ikke fikk 

noen straff i det hele tatt. Dette stemmer også overens med oppfatningene til filosofene 

Wollstonecraft og Locke, hvor den ene mente foreldre generelt var for milde og den andre 

mente de var for strenge. Dunker forteller også om da hun begynte på en pikeskole som 

syvåring. En gang hadde sytøyet hennes vært i uorden og hun var redd lærerinnene skulle rise 

henne, som de hadde lovet å gjøre en gang tidligere.
260

 Men det er usikkert om ris var noe de 

faktisk drev med, eller om de bare brukte det som trussel.  

Hva annet hun lærte på skolen bortsett fra søm, nevner hun ikke. Men hun forteller om da 

hun gikk på danseskole, sammen med barn av begge kjønn.
261

 For overklassen var det nok 

viktig at både gutter og jenter kunne danse skikkelig, for selskap og ball og som hun selv 

skriver var hun ofte på ”Børnebal”.
262

 Dunker virker å være god i språk og ofte skriver hun 

ord, uttrykk og setninger på både fransk, engelsk og tysk.  

Personlige beretninger som memoarer kan ofte fremstille mennesker og situasjoner skjevt. 

Men generelt virker det som om Dunker har en nyansert oppfatning av det hun skildrer. Hun 

forteller både om grusomme og triste skjebner. Hun har et kritisk blikk og sier gjerne hva hun 
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mener om folk, enten det er positivt eller negativt. Det samme gjelder familien; hun beskriver 

både lyter og dyder.  

 

Emerentze Munchs memoarer 

Emerentze Munch ble født i Larvik i 1786. Da hun var tre år døde mora og hun flyttet til 

bestemora i Christiania, der hun vokste opp i et middelklassemiljø. De fleste memoarene som 

er å få tak i, beskriver livet i overklassen og gjerne fra større byer, så memoarene til Munch er 

viktige å få med for å få et nyansert bilde. De sier mye om hva som ble forventet av henne 

som jente. 

Munch beskriver en strengere oppdragelse enn hva Dunker gjør, men mener likevel hun 

hadde en lykkelig barndom. Hun mener at oppdragelsen i den tida hun var ung var meget 

streng og at det ikke ble spart på riset
263

 og at det er viktig for henne å opplyse om hvordan 

barn hadde det. Samtidig snakker hun om barndommen som en god tid. Denne beskrivelsen 

passer overens med datidas filosofers ideal; en disiplinert, men lykkelig oppvekst. 

Videre forteller hun at hun og brødrene alltid lekte ute, og ble ofte våte og kalde, men at de 

likevel aldri var syke. Opplysningsfilosofene snakket varmt om kalde bad, herding og lek ute 

i frisk luft. Om det var snakk om en baktanke om herding fra foreldrenes side, er vanskelig å 

si. Men i en tid da barnedødeligheten i Norge lå på 15- 30 %
264

, visste nok foreldre at 

overbeskyttelse også kunne være farlig.  

Munch forteller at hun ble sendt på pikeskole, hvor det ble undervist mest i håndarbeid, 

flittighet og orden. Men hun undrer seg som eldre dame over at de ikke lærte noe boklig, og 

at de bare leste romaner og lagde skuespill.
265

 Dette viser at så sent som i 1790- åra var det 

mange som fremdeles mente at jenter skulle holde seg til hushold og underholdning fremfor å 

ta del i vitenskaplig kunnskap. Hun forteller også om hvordan jentene på skolen alle som en 

blir stupforelsket i en ung fenrik som kommer på besøk og for dette skylder hun på alle 

romanene de leste.
266

 Dette er akkurat det mange kritikere var redd for; at romaner og useriøs 
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litteratur skulle forderve og fordumme unge pikesinn. Barnelitteraturen skulle ideelt sett være 

nyttig og disiplinerende.
267

  

Da Munch var ferdig med skolegangen, fikk hun i tillegg lære typiske kunster som unge 

damer skulle kunne; nemlig musikk og tegning.
268

  

Emerentze Munch var nok en anstendig ungdom, noe som også var svært viktig i følge tidas 

ideal. Hun forteller om en gang hun var på besøk et sted hvor hun følte at det ble ført en 

usunn livsstil, med høyt spill og mye drikking, og at hun bestemte seg for aldri å komme 

tilbake dit.
269

 Nettopp denne typen skikkelighet hos jenter var særdeles viktig, og det var både 

Rousseau og Wollstonecraft enige om.  

 

Poul Christian Holsts memoarer 

Poul Christian Holst ble født i Røyken i 1776. Han var prestesønn og ble senere embetsmann 

og politiker. Ettersom utdannelse var viktig for faren, ble han sendt på en svært streng skole 

som åtteåring.
270

 De overnevnte memoarene var skrevet av kvinner. Poul Christian Holsts 

memoarer gir et innblikk i hvordan oppveksten kunne være for gutter med geistlig bakgrunn.  

Som Emerentze Munch, og så mange andre, mener Holst at hans egen generasjon fikk en 

strengere oppdragelse enn de senere. Skolen han ble sendt til som åtteåring ble drevet av en 

prest, og Holst forteller at han ble behandlet ”meget strengt og faktisk tyrannisk etter nåtidas 

begreper”. Han forteller at han ble slått over hendene med ris hvis han gjorde noe feil, og at 

han en gang fikk 26 slag fordi han ikke visste hvordan man skulle bøye et ord på gresk. Han 

skriver at denne behandlingen preget ham resten av livet og gjorde ham forknytt og forlegen, 

særlig i store sammenkomster og i selskap med damer. På denne skolen var det altså ikke 

mange spor av Lockes rettferdige, eller Rousseaus forståelsesfulle disiplin.  

Men i 1787 ble han tatt ut av denne skolen og sendt på latinskole, hvor han fikk bo hos 

skolens rektor. Rektoren beskriver han som alvorlig, men ikke streng og at han aldri la hånd 

på gutten. Denne skolen er et godt eksempel på den nye tidsånden; hvor barn fikk være barn 

og læring skulle vær en glede. Han forteller at hver morgen skulle en av elevene stille seg ved 
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døren sin og lese et stykke fra Bibelen for de andre. Dette gikk bra når lærerne var til stede, 

men når de ikke var det, gikk det sport i å prøve å sette høytleseren ute av spill ved å gjøre 

grimaser og lignende. Denne skikken ble derfor etter en stund avviklet. Disiplinen ved skolen 

var altså ikke verre enn at elevene ”vant” over rektor og lærere og Holst nevner ikke noe om 

straff eller skjenn for denne typen ulydighet. Rektoren tillot også Holst å ta timer i både 

tegning og musikk, som var av større interesse for ham. Guttene fikk også undervisning i 

kjemi og fysikk og han brukte store deler av fritiden ved å samle mineraler ved gruvene.  

Memoarene til Poul Christian Holst viser at det var mange former for oppdragelse på 1700- 

tallet. Siden mange barn bodde på skolen hadde lærerne et stort oppdragelsesansvar. Enkelte 

lærere var strenge og brukte hyppig fysisk straff, mens andre var mer forståelsesfulle og tok 

hensyn til barns behov og interesser.  

 

Greve Anders Fredrik Skjöldebrands memoarer 

Anders Fredrik Skjöldebrand ble født i 1757 i Algerie. Faren var en svensk generalkonsul. Da 

han var åtte år flytta de hjem til Stockholm. Skjöldebrands memoarer handler om forholdene i 

Sverige. Adelen i Sverige var mektig og var i stor grad påvirket av  den franske revolusjon og 

opplysningstankene som begynte å feste grep i Europa. Greve Skjöldebrand forteller mye om 

livet på skolen og forventningene som en ung gutt måtte prøve å leve opp til.  

Familien Skjöldebrand hadde flytta fra Algerie, hvorfra han beskriver en god og spennende 

oppvekst, til Sverige, hvor kravene var noen ganske andre. Siden de hadde snakket engelsk, 

fransk og italiensk i Algerie måtte han nå lære svensk. Skolen beskriver han som hard med et 

stort pensum, og han måtte lære både latinsk grammatikk, historie, geografi, geometri, 

aritmetikk, teologi og grammatikk.
271

 Dette var nok mye på en gang for en åtteåring.  

Han forteller at i tillegg til arbeidsmengden, ble det krevd at han skulle lære alt utenat og at 

læreren slo for den minste feil. Mange av lærerne han hadde på denne skolen var svært 

strenge og han beskriver mange av dem som tyranner. Han ble ofte straffet uten å vite hvorfor 

og følte han ble urettferdig behandlet.
272

 Men han forklarer det slik at dette var den tidas måte 

å gjøre det på.  
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Skjöldebrands beretninger gir typiske eksempler på at mange fulgte den gamle normen for 

oppdragelse, men at det også fantes skoler og lærere som ikke drev med fysisk straff, 

urettferdig behandling og utdaterte metoder. Etter at han endte i slagsmål med en lærer, ble 

han nemlig sendt til en skole med flinke lærere, og uten harde straffer. Som Holst, forteller 

Anders Fredrik Skjöldebrand om opplevelser av to forskjellige måter å oppdra barn på. I og 

med at han fikk bytte til en skole med en mildere disiplin må bety at også faren, som var 

yrkesmilitær, var uenig i måten ting ble gjort på den første skolen. 

Etter hvert som han blir eldre og tenåring er det tydelig at han føler det forventes av ham å 

følge etter i farens fotspor.
273

 Så det var ikke alltid nødvendigvis slik at gutter hadde tillatelse 

til å gjøre som de ville. Som de fleste jenter, var det nok også mange gutter som følte at de 

måtte følge et bestemt mønster og gjøre akkurat det som ble forventet av dem.  

 

Philip Stanhopes brev  

Philip Stanhope, som hadde tittelen 4th Earls of Chesterfield, ble født i 1694. Han var kjent 

for brevskrivning, og særlig for brevene han skrev til sønnen Philip, som har blitt kalt Letters 

to His Son on the Art of Becoming a Man of the World and a Gentleman. Han begynte å 

skrive disse brevene i 1737, da sønnen var fem år. Formålet med brevene var å instruere 

sønnen i oppførsel og levemåte. Alle brevene har titler, som for eksempel ”Be Agreeable – 

and Mind the Women”, ”Dance Well, Dress Well”, ”Avoid Extremes”, “Graceful Speech”. 

De foregående kildene i dette kapitlet har tatt for seg skandinaviske forhold. Disse brevene 

forteller mye om den britiske adelens ideal for gutter. 

Philip Stanhope var en svært kultivert, elegant og lærd person, men likevel ingen jålebukk, i 

følge forfatteren av forordet, James Harding.
274

 Han forteller også at fordi Stanhope var en 

lite pen mann, følte han at det var viktig å ha andre kvaliteter og være den perfekte 

gentleman.
275

  

Dannelse var svært viktig for Stanhope. Han skrev til sønnen at dannelse var helt nødvendig 

for å bli likt og beundret, også av damene. Dårlige vaner og klossethet mener han derfor bør 
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overvinnes.
276

 Damer skulle alltid møtes med høflighet uansett situasjon og litt overdreven 

ros mente han var riktig i forhold til damer. Han forklarer dette med kvinnens svakere 

posisjon i forhold til mannen; det er deres beskyttelse mot mannens styrke.
277

 Dannelse var 

viktig også i følge opplysningsfilosofene, men de ville nok sannsynligvis mene at Stanhope 

gikk over i det overflatiske. Spesielt for Rousseau var naturlighet og ærlighet bedre enn 

overdreven dannelse. Men Stanhope anså dannelse som så viktig at til og med dans og det å 

kle seg skikkelig, som han kalte tåpelige aktiviteter, var nødvendig fordi det av og til kreves 

av en. Og fordi han ønsket at sønnen skulle gjøre ting ordentlig, måtte han lære seg dise 

tåpelige tingene.
278

 For eksempel mente han at å ha litt kunnskap om noe ikke var 

tilfredsstillende, men ofte førte til skam og latterliggjørelse.
279

 Dette var også filosofene enige 

i; litt kunnskap om mange ting var ikke godt nok. Da var det bedre å vite mye om enkelte 

emner. Men deres mening med dette var nok kanskje ikke så mye frykten for hva andre måtte 

mene om en, men heller idealet om å være et dydig menneske, med kunnskap og klokskap. 

Stanhope skriver til sønnen at han har merket seg noen lyter hos ham som bare kan godtas 

hos gamle menn; nemlig latskap, uoppmerksomhet og likegyldighet. Han mener unge menn 

bør være ambisiøse, våkne og aktive. Dette samsvarer med hva datidas oppfatning. I 

opplysningens tid var det mange muligheter; verden var i ferd med å oppdages på alvor og 

hvis man var kvikk og driftig hadde man virkelig muligheter til å lykkes i livet.  

Videre skriver han at han vil sønnen som blivende gentleman må lære historie, geografi og å 

kunne skrive korrekt og godt.
280

 Etter som sønnen blir litt eldre skriver han at han også må 

studere filosofi, rasjonell logikk, retorikk, og de europeiske lands sammensetning og militære 

forfatning.
281

 Boklig lærdom var altså en viktig del av dannelsen av en gentleman i følge 

Stanhope. Kunnskap var svært viktig i opplysningssamfunnet. Men mange filosofer la vekt på 

at kunnskapen måtte være god, og at man heller burde bli veldig god på noen få områder og 

at den beste kunnskapen kom fra opplevelser heller enn fra bøker. Men både Diderot og 

Wollstonecraft anså boklig lærdom som svært viktig og ønsket at den måtte være tilgjengelig 

også for jenter.  
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Stanhope ønsker at sønnen også skal ha mange fornøyelser i livet, men at han må velge 

fornøyelsene selv. Han forteller om seg selv da han var ung; hvordan han drakk, spilte, 

bannet og lot seg styre av moter selv om han ikke likte det, og bare fordi han trodde det var 

slikt man måtte gjøre.
282

 Fornøyelser som han anbefaler er lesing og samvær med kloke og 

kunnskapsrike mennesker av begge kjønn, fordi det polerer manerene.
283

 Sunne og 

konstruktive fritidssysler er nok noe opplysningstenkerne er enige i. Holdningen var at slikt 

som  førte til ufornuft, som drikking, eller tøveprat som førte til dumhet eller moteslaveri som 

førte til forfengelighet, var slikt opplyste mennesker holdt seg borte fra. Man skulle få more 

seg, med med aktiviteter som virket oppbyggende. Stanhope går så langt som å si at latter er  

udannet og noe som man bør klare å kontrollere. Selv påstår han at ingen noen gang har hørt 

ham le og at folk som ler mye blir sett på som idioter.
284

  

Gode manerer og dannelse er temaer som går mye igjen i disse brevene. Stanhope virker 

nærmest allergisk mot klumsethet og er perfeksjonist når det gjelder dannelse. For eksempel 

skriver han at man ikke skal vise temperament, men holde det nede.
285

 Det samme gjelder 

andre negative følelser eller trangen til for eksempel å vitse om noe eller noen.
286

 Stanhope 

hadde trolig høye krav til sønnen i forhold til de fleste. I et brev kritiserer han sønnens 

formuleringer og greier ut om hvor viktig det er å ha et elegant språk.
287

 Som forfatteren av 

forordet mener, virker Stanhope som en svært galant person, men man kan få inntrykk av at 

han nesten er på grensen til kunstig. Det virker som om han er redd for å tiltrekke seg negativ 

oppmerksomhet og skilte seg kanskje litt ut med sin plettfrie opptreden. Han berømmer 

franskmennene ofte for dannelsen deres og mener engelskmenn bør lære av dem.
288

 Han 

skriver at han ikke mener å diktere sønnen, men ønsker å gi ham råd som en venn. Han 

ønsker heller ikke å virke streng og moraliserende, men forsøker å veilede sønnen inn på den 

rette veien i livet med klokskap og omsorg.
289

  Denne måten å være både en streng oppdrager 

samtidig som man ønsket å inspirere, er typisk for tidsånden på 1700- tallet.  
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Lady Sarah Penningtons brev 

Sarah Pennington var britisk og ble født rundt 1725. Etter at hun ble skilt fra mannen sin 

begynte hun å skrive etikettebøker og skjønnlitteratur. Hun etterlot seg også mange brev. Av 

foreldrene hadde hun fått lite veiledning i sosial omgang og hun ble separert fra ektemannen 

angivelig fordi hun hadde en for fri oppførsel ute blant folk. Selv mente hun at det var 

ektemannen som selv drev henne til det fordi han tyranniserte henne.
290

 Et av de mest kjente 

verkene hennes var en samling brev hun kalte From an Unfortunate Mother´s Advice to her 

Absent Daughters. Dette verket sier mye om hva som ble forventet av unge kvinner. Selv 

hadde hun falt i unåde hos overklassen etter skilsmissen, og gjennom brevene forsøkte hun å 

forklare datteren hvordan hun bør være.  

Pennington forklarer datteren at hun mener hun alltid har vært skikkelig og dydig og at det er 

det viktigste.
291

 Skikkelighet og dydighet var sant nok noe av det viktigste en ung kvinne 

kunne være. Men Pennington ble utstøtt da hun brøt de sosiale normene ved å ha et for lystig 

temperament.
292

 Hva det betydde at hun hadde et for lystig temperament, er vanskelig å si. 

Men oppfatningen blant de intellektuelle var at kvinner skulle være beskjedne og forsiktige. 

De skulle helst ikke snakke for mye og de skulle gi uttrykk for seriøsitet. Det at hun og 

mannen skilte seg gjorde nok ikke saken noe bedre. Kvinnen skulle stå ved sin manns side og 

være hans støtte og hjelper. Pennington, som Stanhope, mener at samtidig som de unge bør 

være seriøse og dannede, må de også få more seg.
293

  

 

Konklusjon 

Dette utvalget av brev og memoarer viser at det var ulike holdninger til oppdragelse av barn 

av overklassen i Norge, Sverige og England på 1700- tallet. Det virker som om foreldrene har 

vært svært opptatte av oppdragelsen av barna sine og at de fleste har vært milde og 

forståelsesfulle, samtidig som de har krav til hvordan barna skal være. Enkelte har vært utsatt 

for lærere som har utført en særdeles streng disiplin og som var brydd seg lite om barnas 

behov. Men alle beskriver en lykkelig barndom. Både Stanhope og Lady Pennington gir 

uttrykk for at de ønsker å gi barna en skikkelig oppdragelse, samtidig som de er 
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forståelsesfulle overfor ungdommens behov for fornøyelse. I følge Linda A. Pollocks 

forskning på dagbøker beskrives fysisk avstraffelse i bare 17 % av barnedagbøkene, men de 

fleste beskriver andre former for disiplin. Hun tolker dagbøkene også slik at foreldrene på 

1700- tallet begynte å gi mer uttrykk for følelser og refleksjon over barna enn på 15- 1600- 

tallet. De ble i det hele tatt mer opptatt av barnets egne tanker og intellekt, og hadde ikke like 

ofte religiøse ”baktanker” ved oppdragelsen som tidligere. Brevene og memoarene som dette 

kapitlet omhandler viser også at religion ikke var en like stor del av oppdragelsen lenger. 

Men å ha kunnskap, være dannet og skikkelig er temaer som går igjen.  
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6 

REISESKILDRINGER OG TOPOGRAFISKE 

SKILDRINGER 

 

Reiseskildringer og topografiske skildringer kan si mye om skikker og holdninger i et 

samfunn. Topografiske skildringer er nasjonale, regionale og lokale beskrivelser om natur, 

næringsliv og samfunnsliv. De har stort sett blitt skrevet av sogneprester, sorenskrivere og 

andre embetsmenn som bor i området de beskriver. Både reiseskildringer og topografiske 

skildringer gir detaljerte beskrivelser, men er også påvirket av forfatterens forhold til, eller 

fordommer mot stedet de skriver om. Reiseskildringene er skrevet av medlemmer av 

overklassen og står i kontrast til størstedelen av befolkningen, men sier likevel mye om dens 

skikker og om hva overklassen anså som rett og hva den anså som viktig. Kildene i dette 

kapitlet omhandler Norge, Sverige, Danmark og Storbritannia.  

 

Mary Wollstonecrafts reiser i Skandinavia 

Mary Wollstonecraft var en omdiskutert feminist og filosof mens hun levde. I 1790- åra 

foretok hun en reise gjennom Skandinavia, som hun beskrev i en rekke brev og utgav som 

Letters Written in Sweden, Norway and Denmark. Skildringen sier mye om hvordan hun 

opplevde skandinavenes liv og oppførsel. Særlig behandlingen av kvinner og barn skriver 

hun mye om. 

Skandinavia var et utpreget ruralt område med få store byer og på mange måter svært 

annerledes enn det miljøet hun var vant til fra de europeiske storbyene. Derfor kan 

Wollstonecrafts beskrivelser være noe unyanserte, men de sier likevel mye om hva hun var 

opptatt av som feminist og filosof.  

Wollstonecraft forteller om hvordan barn i Sverige overbeskyttes mot kulde, noe hun mener 

er feil. Hun beskriver hvordan de pakkes inn i tykke klær selv på sommeren, og hvordan de 

http://no.wikipedia.org/wiki/Natur
http://no.wikipedia.org/wiki/N%C3%A6ringsliv
http://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Samfunnsliv&action=edit&redlink=1
http://no.wikipedia.org/wiki/Sogneprest
http://no.wikipedia.org/wiki/Sorenskriver
http://no.wikipedia.org/wiki/Embetsmenn
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skyr kaldt vann.
294

 Denne behandlingen var helt motsatt av hva for eksempel John Locke 

mente var bra. Han snakket varmt om herding av barnet og hvor sunt det var med kalde bad 

og å gå barbeint.
295

 Wollstonecraft kritiserer også føden som barna fikk, som hun mener i 

mange tilfeller var salt fisk og sterk alkoholholdig drikke. Velstående kvinner brukte ammer 

også i Sverige, opplyser Wollstonecraft, men ammene som ble brukt mener hun var uverdige 

for denne oppgava. På denne tida var det delte meninger om bruken av ammer. Det var en 

vanlig skikk hos overklassen, men den innflytesesfulle filosofen Rousseau anså det som svært 

viktig at barn ble ammet av sin egen mor fordi han mente det skapte et kjærlig bånd mellom 

familiemedlemmene.
296

 Også Wollstonecraft mente barn burde ammes av mor på grunn av 

følelsene som ammingen vekker.
297

  

I tillegg til feilernæring og overbeskyttelse, påstår hun at barna i bondestanden ble oversett og 

i grunnen var lite sjarmerende i forhold til hva som var vanlig.
298

 For overklassen var sjarme 

og selskapelighet egenskaper som det ble lagt stor vekt på. Likevel har hun mye negativt å si 

om barneoppdragelsen hun var vitne til hos overklassen i København. Kvinnene var 

fullstendig styrt av barna, mener hun, og skjemmer dem bort og svekker både barnas kropp 

og sinn med ”false tenderness”.
299

 Med dette uttrykket mener hun nok ikke at denne ømheten 

ikke var ekte, men at den ofte ble utvist når det burde vært disiplin i stedet. Hun anser 

danskene som et folk uten eleganse eller sans for disiplin og skriver: ”love here seems to 

corrupt the morals without polishing the manners […]”.
300

 Balansegangen mellom disiplin og 

kjærlighet er et tema som går igjen hos mange av filosofene og forfatterne på 1700- tallet. 

Disiplin og straff skulle gi mening og være rettferdig og blind kjærlighet måtte ikke overstyre 

dette. Kjærlighet og ømhet var likevel av stor betydning i et barns oppvekst.  

Wollstonecraft oppfatter overklassen i Danmark som svært lite kultivert og nokså annerledes 

enn den britiske og franske overklassen. Så det var nok store forskjeller mellom holdninger i 

Skandinavia og Storbritannia, og også innad i Skandinavia.  
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William Coxes reise til Sverige og Danmark 

William Coxe var en engelsk historiker og prest og utgav Travels Into Poland, Russia, 

Sweden and Denmark i 1784. Faren hans var lege hos det britiske kongehuset og selv hadde 

han en utdannelse fra prestisjeskolene Eton og universitetet i Cambridge. Som selskap og 

lærer for en rekke adelsmenn og gentlemen fikk han være med på mange reiser rundt i 

Europa. Coxe forteller en hel del om landenes historie og politiske forfatning, men gir også 

detaljer om de øverste samfunnsklassenes liv. Han forteller også om et opphold han hadde i 

Norge.  

Det er tydelig at Coxe setter kunnskap høyt, og han er spesielt interessert i språk. Han nevner 

at guttene som går på ”gymnasia” i Sverige
301

 og på Latinskolen i Christiania
302

 lærer både 

gresk, latin og hebraisk. Han forteller også om den kunnskapsrike Mr. Oehrling, som 

imponerer ham med utgivelsen hans av den svært nyttige ordboka på samisk, svensk og 

latin.
303

 For et dannet, opplyst menneske på 1700- tallet var kunnskap viktig. For å kunne 

reise og tilegne seg kunnskap om resten av verden var det å kunne flere språk et nødvendig 

middel.  

Coxe viser interesse også for samenes kultur. Han skriver om det samiske språket, hvordan 

samene bor, kler seg og spiser, samt Lapplands geografi.
304

 Han skriver videre at samene før 

de ble kristnet ikke hadde bøker, men at mange nå kunne skrive og lese og at Det nye 

testamentet var blitt oversatt til samisk.
305

 Interessen for andre folkeslag, og særlig de 

”mindre siviliserte” vokste med entusiasmen for kunnskap. Nysgjerrigheten på andre 

levemåter og kulturer var stor, samtidig som man ville at de skulle ”siviliseres” med å 

avskaffe analfabetisme og hedenskap. 

Coxe berømmer bondestanden og omtaler norske bønder både som høflige, naturlige, åpne og 

med respekt for sine overordnede uten å krype for dem.
306

 Bondestanden var en sterk kontrast 

til adelen og var for mange av opplysningstidas filosofer og forfattere et forbilde. Særlig 

Rousseau hyllet bondestandens enkle, sunne liv og naturlighet. Coxe skriver detaljert om 

                                                           
301

 Coxe, W. (1792) Travels Into Poland, Russia, Sweden and Denmark, volume IV, book VII, London, 58 
302

 Ibid, volume V, book IX, 224 
303

 Ibid, volume IV, book VII, 58 
304

 Ibid, volume IV, book VII, 58- 69 
305

 Ibid, volume IV, book VII, 65 
306

 Coxe, W. (1792) volume V, book IX, 195 



85 
 

hvordan de norske bøndene spiste og kledde seg, samt om Norges klima og geografi, 

jordbruk og annet næringsliv.  

 

Topographisk journal for Norge 

Topographisk Journal var et tidsskrift som kom ut i årene 1792- 1808. Forfatterne av 

journalen hadde et skjema de skulle skrive etter som tok for seg ulike temaer. De var dermed 

mindre fri til å skrive hva de ville enn reiseskildringene og forholdt seg mer saklig til det de 

skrev om. Det finnes mange utgivelser i denne serien, men utdragene i dette avsnittet nevner 

mye interessant om utdannelse og lesekunnskapen i norske bygder. 

Historikeren Jostein Fet mener lesekunnskapen var ganske utbredt i Norge allerede før 

allmueskolen ble obligatorisk i 1739.
307

 Journalen fra 1795 forteller at det i Christiansamt, nå 

Oppland fylke, fantes mange opplyste bønder og at iveren etter å lære å lese og skrive var 

stor. Hos bøndene ble det funnet litteratur av Ludvig Holberg. Den opplysningstenkende Jens 

S. Sneedorffs politiske litteratur og P.F. Suhms historiebøker fant veien til bøndene i 

Oppland.
308

 Det var med andre ord ikke bare iver etter å lære å lese og skrive, men etter å ha 

kunnskap, være våken og få med seg det som skjer i verden. På den andre siden var det 

dessverre ikke slik alle steder, og en av forfatteren av journalen fra 1795 mener at 

analfabetisme og overtro fortsatt preget allmuen. For eksempel skriver han at mange fortsatt 

tror sykdom kommer av hekseri og at den typen skadelig overtro må erstattes med kunnskap. 

Likevel mener han at uskadelig overtro ikke nødvendigvis er negativ.
309

  

Om skoleordningen fortelles det at ingen av barna lærte å regne og at bare noen få lærte å 

skrive.
310

 Det var altså fortsatt mest fokus på å lære utenat og å lese. En av forfatterne av 

journalen mener det er behov for bøker som kan være både til nytte og glede.
311

 Til forskjell 

fra tidligere ble man på 1700- tallet mer opptatt av at litteratur for barn måtte være 

underholdende i tillegg til å være lærerik eller moraliserende. I overklassen var det helt 

nødvendig at ei jente kunne underholde i et selskap og kunne beherske sang og 

musikkinstrumenter. Han mener at jentene bør lære å synge.  
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En annen påstår at oppdragelsen i befolkningen er så dårlig at det går ut over landets 

jordbruksdrift.
 312

 Han mener ungdommen bør tvinges til arbeid ved loven, på grunn av 

utstrakt løsgjengeri og selvrådighet og at husbondens myndighet ikke er som før. Latskap er 

et tema som stadig går igjen i opplysningslitteraturen. Latskap var farlig, og det var enormt 

viktig at ungdommen ikke ble uvirksomme. Ungdommen måtte være dyktige og 

arbeidsomme.  

 

Konklusjon 

Forfatterne av disse reiseskildringene og artiklene tar for seg svært forskjellige temaer. 

Wollstonecraft skriver mye om det hun er vitne til av omsorgsskikker. Skildringene hennes 

viser at det var forskjell på de skandinaviske landene og Storbritannia og Frankrike, som hun 

var godt kjent med. Hun beskriver den danske og svenske overklassen som lite kultivert og 

hun kritiserer skikkene deres. Hun påstår det vises mye kjærlighet, men lite disiplin. Coxe er 

kanskje det man kan kalle et typisk opplysningstidsmenneske; han er mer opptatt av fakta om 

språk, geografi og kultur i landene han besøker. I tillegg er han svært positivt innstilt til 

bondestanden og til samene. De topografiske skildringene inneholder også merknader om 

befolkningens lese- og skrivekunnskaper og behovet for god litteratur og disiplin. Kort sagt er 

hovedtemaene som går igjen i kapitlet disiplin og kunnskap. 
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7  

ETIKETTE OG BARNEOPPDRAGELSE: BØRNESPEJLET 

FRA 1568 OG 1700- TALLSLITTERATUREN 

 

Analyse av barnelitteraturen gir et godt og svært detaljert svar på problemstilingen for denne 

oppgava. Men for å få forstå hva som var nytt og spesielt for oppdragelse av barn på 1700- 

tallet, må man sammenlikne disse funnene med tidligere oppdragelse. Børnespejlet fra 1568 

er kjent for å være Danmarks første barnebok. Den er en etikettebok spesielt skrevet for barn 

og sier svært mye om hva som var forventet av barn på denne tida. Børnespejlet ble skrevet 

av Niels Bredal i København i 1568. Bredal var først munk, men ble senere lærer og til slutt 

skolemester på en latinskole.
313

 Boka var beregnet på borgerskapet og var en nyttårsgave til 

borgemesteren og hans barn. I følge Bredal var det behov for etikettebøker som ikke var 

skrevet på latin og skrev Børnespejlet på dansk for at budskapet hans skulle nå ut også til de 

som ikke fikk skolegang.
314

 Han skrev på rim, slik at barna skulle lære seg teksten lett og 

huske den.  

 

Kroppen 

Noe av det man kanskje legger lettest merke til når man leser Børnespejlet er de detaljerte 

anvisningene for kroppen. Det er ikke bare mange råd for hva man bør gjøre og ikke gjøre, 

men ofte forklaringer på hva som kan skje dersom man ikke følger rådene. For eksempel står 

det at ”munden skal ikke gabe eller åben stå, at fluer og myg derind flyve må.”
315

.  

Mange historikere skriver om hvordan interessen for kroppen og dens bevegelser og 

funksjoner vokste under renessansen. Sogner nevner at mange kulturforskere har hevdet at 

folk i førmoderne tid hadde lite selvkontroll og at de handlet mer ut i fra følelser og impuls 

enn hva vi gjør nå. Sogner mener at hvis dette stemmer, må barna ha fått en ganske 

inkonsekvent oppdragelse, med foreldre som kunne være både rasende og kjærlige uten at 
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man visste hvorfor.
316

 Hvis det var slik som de mange kulturforskerne sier, kan det bety at 

kroppsfokuset i Børnespejlet var for å forbedre folks kroppskontroll. Den impulsive og 

vilkårlige oppdragelsen barn kanskje fikk, så man etter hvert var lite hensiktsmessig og man 

ville gjøre endringer. Samtidig var renessansen en tid da man ”oppdaget” verden og begynte 

å studere fysikk, biologi og anatomi. Derfor fikk man interesse for det fysiske og begynte å 

utforske og lage regler. Fokuset på kroppen var stor allerede i renessansen, noe som virkelig 

kommer til uttrykk i Børnespejlet. Man var særlig opptatt av kroppskontroll og hvordan 

spesielle aktiviteter og atferd kunne påvirke kroppen.  

I Robinson the Younger og Jesper Hansen samt flere barnebøker fra 1700- tallet, er det 

fortsatt stort fokus på kroppen. Men det var mindre snakk om kroppskontroll og mer snakk 

om det sunne legemet; hvordan bygge opp en sterk kropp og hvordan holde den frisk. Å 

ferdes i frisk luft, bevege på seg og å ha en nøysom diett blir det lagt mye vekt på. Man kan si 

at utviklingen gikk fra ”oppdagelse” og utforskning av kroppen i renessansen til kunnskap 

om kroppen i opplysningstida.  

 

Lek 

Lek kunne i følge Børnespejlet påvirke kroppen både negativt og positivt. Farlige leker ble 

barna advart mot med skremsel om at de kunne føre til både hoste og andre skavanker. Men  

lediggang var heller ikke bra, og konstruktiv og nyttig lek, som dans, løping og hopping, ble 

det oppfordret til. Oppfatningene spriker blant historikerne når det gjelder hva som ble ansett 

som gode aktiviteter for barn. Ariés mener reglene for hvordan barn fikk leke var nokså 

strenge, mens Hanawalt påstår at barn ofte deltok i farlige leker. Barnelitteraturen fra 1700- 

tallet var svært didaktisk og viser et klart bilde av hva som ble forventet av barn. Noe av det 

verste man kunne gjøre som barn på 1700- tallet var å gjøre ingenting. Men det beste var om 

man gjorde noe konstruktivt som å lære eller gjøre nytte for seg selv og andre. Idealet, 

spesielt i barnelitteraturen i forhold til Børnespejlet, satt nokså høye krav til barn med tanke 

på hva de skulle klare av for eksempel dyrking av jord, gjøre forretninger og ikke minst 

selvstendig tenkning. Uten at noen av filosofene gjennomgått tidligere i oppgava sier mye 

spesifikt om barn og lek, og særlig i Lockes verk er det tydelig at barn måtte få være barn og 
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at lek var sunt for barn. Både forfattere og filosofer var av den oppfatning at barn lærte best 

hvis stoffet ble presentert på en morsom og underholdende måte.  

 

Søvn 

Børnespejlet viser et for oss ganske gjenkjennelig forhold til søvn; det blir oppfordret til å stå 

opp tidlig og til å gå i seng tidlig.
317

 Men i følge Hanawalts lesning av 

oppdragelseslitteraturen i middelalderens London regnet man med at barn bare trengte syv 

timers søvn, mens voksne måtte ha åtte eller ni timer.
318

 Med kunnskapen man har i dag er 

det motsatte vanlig praksis. Selvfølgelig hadde man ikke like mye kunnskap om barn og søvn 

på 1500- tallet som nå. Men ideen var nok at barn ikke skulle venne seg til å sove for mye og 

bli late. Dessuten hadde barna en mindre fysisk anstrengende hverdag enn de voksne. 

Nettopp dette med latskap og uvirksomhet var et stort tema på 1700- tallet. Verkene fra 1700- 

tallet sier ellers lite om søvn direkte, men det er ingen tvil om at den som sov mye, den 

syndet. 

 

Flittighet 

Flittighet og virksomhet ble satt høyt både på 15- og på 1700- tallet. Det var viktig å gjøre 

nytte og ikke bruke tiden på uviktige ting. Barn skulle, i følge Hanawalt, være ivrige etter 

lærdom og godhet.
319

 Både i Jesper Hansen, Robinson the younger og Sandford and Merton 

var arbeid et middel i oppdragelsen. Gjennom arbeid fikk hovedpersonene både en styrket 

personlig karakter og kunnskap som de trengte for å kunne leve et godt liv. Men arbeidet var 

også et middel mot lediggang og latskap, som naturlig nok var skadelig for samfunnet, men 

særlig også for det enkelte individet, som det legges mest vekt på i disse historiene. Disse 

syndene ble det også slått ned på i Børnespejlet. Men forskjellen er at i Børnespejlet var  

hardt og ærlig arbeid viktig for å kunne kalle seg et kristent og anstendig menneske, mens i 

litteraturen fra 1700- tallet var dette viktig for et lykkelig og fremgangsrikt liv. 
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Høflighet og hensyn 

I Børnespejlet legges det stor vekt på høflighet og hensyn overfor andre. Det heter at man 

skulle man tenke seg om før man snakket, og oppføre seg fornuftig.
320

 Spesielt i 

barnelitteraturen fra 1700- tallet ble det også lagt vekt på at man skulle oppføre seg dannet og  

ikke snakke tull og vas. Kravet i Børnespejlet om at man ikke skulle snorke, eller ligge 

urolig
321

  var nok litt vanskeligere å oppfylle, ettersom man ikke kan noe for at man snorker 

eller har vonde drømmer. Men dette kravet illustrerer den kontrollen, eller disiplinen, man 

prøvde å ha over barna på 1500- tallet. Innstillingen var mer forståelsesfull og human på 

1700- tallet. Som tidligere nevnt, skriver Locke om hvordan sovende barn må vekkes på en 

forsiktig og kjærlig måte. 

 

Disiplin 

I følge Børnespejlet skulle barn lære å elske hverandre som brødre og søstre og høre på deres 

oppdragere; det vil si foreldre, lærere og læremestere og  tåle tålmodig straffen man fikk av 

disse personene.
322

 Men det var ikke alltid slik at barna respekterte eller hedret foreldrene 

sine. Hanawalt har flere eksempler på barn og unge som slo og truet foreldrene sine.
323

 

Pollock viser til flere eksempler fra dagbøker som viser at fysisk straff som pisking og slag 

var vanlig i oppdragelsen på 1500- tallet, men også at mange barn hadde stor frihet.
324

 

Samtidig som barn på 1700- tallet sannsynligvis hadde større muligheter til utfoldelse og 

individualisme, er respekt et gjennomgående tema i skriftene som er gjennomgått i denne 

oppgava. Men mens Børnespejlet fokuserer på respekt for autoriteter, og riktignok 

tjenestefolk, er det tydelig i 1700- tallsskriftene at man skulle ha respekt for alle mennesker, 

uansett alder, kjønn, rase og stand. Oppdragelsesfilosofien og barnelitteraturen skiller seg fra 

beretningene i memoarer og brev ved at virkeligheten ser ut til å ha vært hardere enn de 

intellektuelles ideal. Selv om tidsånden hadde endret seg med tanke på en mykere 

oppdragelse, var det nok mange som i praksis holdt på gamle vaner og tenkesett. I flere av 

memoarene nevnes det at pryl var en straff mange fikk. Men det var også mange foreldre og 

lærere som ikke var tilhengere av denne straffmetoden.  
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Bordskikk 

Versene om hvordan man skulle oppføre seg til bords er mange i Børnespejlet, så det var 

tydeligvis viktig å oppføre seg ved bordet. Høflighet, renslighet og god oppførsel ved bordet 

legges det stor vekt på. At man var så opptatt av hygiene og bordskikk, er kanskje litt 

overraskende i forhold til hva man ofte tror om tidligere tider. Men det å vise hensyn og 

respekt går stadig igjen som temaer i denne etiketteboka, og bordskikk var en del av dette. 

Boka var beregnet på borgerskapet, hvor det ikke utenkelig var nødvendig å kunne oppføre 

seg pent ved bordet, da man sikkert av og til spiste sammen med viktige og respektable 

personer. Bøkene og skriftene fra 1700- tallet som jeg har gjennomgått sier ingenting om 

bordskikk, men høflighet og det å se skikkelig og ordentlig ut var viktig i følge disse tekstene. 

Renslighet nevnes heller ikke, men det er nok mer sannsynlig at disse temaene ville bli 

grundig gjennomgått i en etikettebok. Bøkene og skriftene som er gjennomgått i denne 

oppgava er tross alt ikke like naturlige kilder til instrukser for bordskikker som en etikettebok 

ville være. 

 

Klesdrakt 

I Børnespejlet påtås det at fransk mote førte med seg syfilis.
325

 Hvor forfatteren har fått dette 

fra kan man lure på, men sannsynligvis var dette bare en måte å skremme ungdommen fra å 

gå for mye opp i noe så overflatisk som mote. I følge Børnespejlet skulle man nemlig ikke kle 

seg for å vise seg fram, men nøye seg med de klærne foreldrene lagde.
326

 Det vil si at man 

skulle kle seg etter stand og ikke late som, eller prøve å bli noe annet enn hva man var. I følge 

Hanawalt står det i etikettebøker fra middelalderen at barn måtte lære å kle seg rent, 

ordentlig, beskjedent, anstendig og etter stand. Barn måtte ikke velge ut klær selv, siden de 

alltid ville velge merkelige farger og snitt, da ”their foolishness is beyond measure” og 

foreldre som lot dem få det som de ville, ikke var noe bedre.
327

 Klesdrakt er noe som 

diskuteres mye i litteraturen fra 1700- tallet, særlig i barnelitteraturen og i 

oppdragelsesfilosofien. Det var mer en generell motstand blant de opplyste tenkerne mot 

jåleri og moteslaveri som var årsaken til at dette var et hyppig tema. De kritiserte spesielt at 
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jenter var altfor opptatte av klær og utseende og mente at de heller burde konsentrere seg om 

å styrke karakteren og la skjønnheten på denne måten skinne innenfra. 

 

Gudfryktighet 

Den protestantiske kristendommen på 1500- tallet la vekt på at bønnene skulle kunne forstås 

av alle og på det personlige forholdet mellom Gud og hvert enkelt menneske. Mennesket sto 

for sin egen åndelige utvikling, som kunne styrkes ved selvkontroll over følelser og behov.
328

 

Religionen var en stor del av hverdagslivet og mange av dagens gjøremål, som å stå opp, 

spise og legge seg, var i Børnespejlet markert med visse bønner. På 1700- tallet la man også 

vekt på etikk og moral som noe mennesket selv kunne forstå. I alle de fire verkene fra 1700- 

tallet er etikk og moral gjennomgående tema, mens religion ofte ikke nevnes. Selv om 

religionen fortsatt sto sterkt på 1700- tallet, står dette i sterk motsetning til 1500- tallet og 

Børnespejlet, som hadde både en autoritær stemme og viste et strengt forhold til religionen. 

Selvrefleksjon, fremfor kristne verdier, var på 1700- tallet et viktig middel for å bli den beste 

utgaven av en selv, og særlig i Robinson the Younger og Sandford and Merton er dette 

tydelig. På 1500- tallet var religionen en stor del av hverdagslivet og mange av dagens 

gjøremål i Børnespejlet og bønnene var fastsatt både i form og i når de skulle bes. Dette 

skiller seg fra Robinson the younger, hvor hovedpersonen komponerte egne bønner og bad 

etter hva han trengte av hjelp. Her var det mer snakk om å be om hjelp og å takke for den, til 

forskjell fra Børnespejlet. Forholdet til Gud virker mer personlig i Robinson the Younger enn 

i Børnespejlet. Børnespejlet kom ut bare noen år etter reformasjonen og er preget av stor vekt 

på religion. I de andre bøkene fra 1700- tallet er det lite eller ingen snakk om Gud og religion 

og de står frem som langt mer verdslige. 

 

Standsforskjeller 

Barn blir i Børnespejlet opplært til å skille mellom stendene. Dette viser seg i hvordan 

forfatteren beskriver hvordan man bør kle seg; man skulle kle seg etter stand og skikk; som 

herremann eller bonde.
329

 Hanawalt mener at etikettebøkene sier mye om vanlig oppførsel 

blant massene selv om disse bøkene var myntet på overklassen. Overklassen ville skille seg 
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ut fra massene og overklassens idealer vil derfor si mye om nettopp det de ville skille seg ut i 

fra.
330

 Det er vanskelig å vite hvor grensen går mellom stendene og hvor mye de påvirket 

hverandre. Man vil kanskje anta at massene var litt annerledes enn de privilegerte, men at de 

også prøvde å ta til seg deres kultur. I følge Børnespejlet skulle man vite hvilken stand man 

tilhørte og man skulle ikke oppføre seg utenfor det som var normen for sin stand. På 1700- 

tallet endret dette seg. Både i Sandford and Merton og Jesper Hansen kunne både 

bondestanden og overklassen omgås sosialt og det var muligheter for en bondesønn å bli 

velstående. Idealet viser seg særlig gjennom  barnelitteraturen og oppdragelsesfilosofien å 

være at man gjerne skulle ha ambisjoner og arbeide seg oppover i livet.  

 

Kjønnsforskjeller 

I forordet i Børnespejlet kommer det fram at boka var beregnet på barn av begge kjønn. I 

innholdet gjøres det ingen forskjell på jenter og gutter, bortsett fra der står det beskrevet 

hvordan jenter skulle stelle og ha håret. Ellers kan det ut i fra Børnespejlet virke som om 

gutter og jenter i borgerstanden fikk en nokså lik oppdragelse. Hanawalt mener 

etikettebøkene først og fremst var rettet mot gutter. Men noe var skrevet for jentene også; hun 

trekker frem et dikt for jenter, som legger vekt på mødrenes ansvar i oppdragelsen av dem.
331

 

Når det gjaldt akkurat etikette er det nok ikke så rart at kravene til jenter og gutter var omtrent 

de samme. Men Hanawalts påstand om at det var viktig at jenter ble oppdratt av mødrene 

sine, sier noe viktig: Jenter skulle oppdras av mor for å bli som henne. Det samme kan man si 

om oppdragelsen av jenter på 1700- tallet. De skulle oppdras til å bli mødre og hustruer og til 

å ta seg av hjemmet.  

 

Konklusjon: hva var nytt på 1700- tallet? 

I 1568 var idealet for barn å være ydmyk, pen å se på, ivrig etter å lære og å være god. Alle 

barn skulle oppføre seg slik og slik, og gjøre ting på en bestemt måte. Reglene i Børnespejlet 

forklares ikke, den er formanende og antakeligvis lite spennende lesning for et barn. Nettopp 

dette er den mest iøyenfallende forskjellen på de to århundrene. Idealet på 1700- tallet var 

nysgjerrighet og kunnskap; man skulle stille spørsmål, lære på egenhånd og gjøre egne 
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vurderinger. Dette betydde at man også sto friere i forhold til religion. Det var ikke lenger 

bare kirken og kristendommen som bestemte hvordan man skulle leve; man hadde mulighet 

til å skape sine egne mål og det livet man selv ønsket.  
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8 

KONKLUSJON 

 

Mål for barneoppdragelse på 1700- tallet 

Vår første barndomshistoriker, Ariés, mener som nevnt tidligere i oppgava, at barn og unge 

var både opprørske og voldelige på 1700- tallet. Om dette stemmer, kan det gi en forklaring 

på hvorfor barnelitteraturen på 1700- tallet var som den var. For idealet var forståelig nok 

ganske annerledes, i følge skiftene som er gjennomgått i denne oppgava. Det er én spesiell 

egenskap som skiller seg ut som den definitivt mest omtalte i kildene som er gjennomgått; å 

tenke fornuftig. Alt som sto i strid med fornuften, som for eksempel overtro, overilte 

handlinger og irrasjonelle tanker måtte man lære å bekjempe fra tidlig alder. Å beherske seg 

selv og leve nøysomt var også svært viktig å lære. Å ha god kunnskap var essensielt. Den 

måtte gjerne være basert på erfaring, men kunnskap om verden i form av språk, geografi og 

regning var også viktig, spesielt for gutter. Både gutter og jenter måtte lære å arbeide og være 

i aktivitet i både sinn og kropp. Naturlighet var et stort ideal. En naturlig og oppriktig 

fremtoning, livsglede og en sunn livsstil var viktig. Barn skulle lære dannelse i form av å 

høflighet og veltalenhet, og være fri for koketteri eller kløneri. 

Av foreldre ble det krevd at barn ble behandlet med ømhet og forståelse, men også at de ble 

disiplinert og satt krav til. Kjærlighet ble ansett som nødvendig for barnet, men den måtte 

utvises på en fornuftig måte. Å oppnå personlig lykke var viktig; og lykken var tett bundet 

opp til måtehold og fornuft. Man skulle for eksempel nyte livet, men med måte og 

anstendighet.  

Å ha et lykkelig og vellykket liv var ikke det samme for jenter og gutter. Alle kildene 

uttrykker at en viss underdanighet var ønsket hos jenter. De måtte være trofaste og man måtte 

kunne stole på at de holdt seg på sin plass i hjemmet som mor og hustru. De skulle være til 

behag og nytte for andre og adjektiver som ´beskjeden, hjelpsom, snill, god og klok´ går ofte 

igjen. Mange filosofer og forfattere mente også jenter burde lese bøker og skaffe seg 

kunnskap om verden. Men likevel, klokskap og en moralsk fremtreden var viktigere. Det å 

lytte mer enn å snakke og å fokusere på den indre skjønnheten heller enn den ytre, er også 

hyppige temaer. 
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Idealet for gutter gav rom for litt mer frihet og utfoldelse. Selv om tanken om frihet også 

gjaldt for jenter i en liten grad, ble gutter mye mer oppfordret til å være nysgjerrige, 

oppfinnsomme og virksomme. Det var en viktig del av dannelsen at de fikk oppleve, møte 

mennesker og utforske verden. Guttene skulle gjerne ha store ambisjoner og tro på egne 

krefter og muligheter. Men det var likevel ikke snakk om å flakse rundt i verden uten mål og 

mening; selvkontroll og seriøsitet var påkrevd. Det skulle settes mål og målene skulle nås. 

Slik skulle de bli til gode ektemenn og fedre som kunne lede, forsørge og vise omsorg. 

Det virker som om ideen var at jenter og gutter skulle oppdras til å bli to perfekte brikker som 

passet perfekt inn i et todelt puslespill kalt ´ektepar´. Mens jentenes form var svært fastsatt, 

var guttenes form litt mer flytende og gav mer plass til individuell frihet. Sammen skulle de 

to tilføre hverandre det den andre trengte og leve et harmonisk og balansert familieliv.  

Hovedproblemstillingen i denne oppgava er hva 1700- tallsamfunnets ideal for 

barneoppdragelse var, og spesielt forskjellen på idealet når det gjaldt gutter og jenter. 

Nærmere bestemt ville jeg finne ut hva Vest- Europas intellektuelle mente om oppdragelse og 

hvilke nedslag det ga i barnelitteratur, memoarer, reiseskildringer og andre beretninger. Det 

var på 1700- tallet som nå delte meninger. Men mitt utvalg av tekster viser likevel tydelige 

tendenser på forskjell mellom ulike forventningene til de to kjønnene. Men det var også 

enkelte karaktertrekk og dyder som var ønsket hos begge kjønn.  
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