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Innledning 

Barnehage, en hage for barn? Kindergarten ble navnet på den første barnehagen som ble 

grunnlagt av tyskeren Friedrich Fröbel på 1800-tallet. Barnehagen skulle være en del av 

menneskeoppdragelsen, og hagen var i stort fokus (Wulff, 1945). Barnehage har forblitt som 

navn, men hva var egentlig tanken med en barnehage? 

I likhet med Fröbel var også Rudolf Steiner opptatt av at barna skulle få en nær forbindelse til 

naturen. I Spirituell økologi (2011) skriver Steiner om hvor viktig det er at barn så tidlig som 

mulig får et nært forhold til jorda og plantene som en helhet, slik at de senere, som voksne 

mennesker, vil ønske å ta godt vare på naturen. Steinerpedagogikken henter sitt idegrunnlag 

ut fra antroposofien, som handler om menneskekunnskap (Steiner, 2008). Mennesker erfarer 

hele veien gjennom livet som gjør at vi kontinuerlig utvikler oss. Et godt forhold til naturen er 

en del av en grunnleggende holdning i steinerpedagogikken. De voksne i steinerbarnehagen 

pleier og tar vare på omgivelsene både inne og ute, også for å være gode forbilder 

(Steinerbarnehageforbundet, 2008).   

Jeg var på utenlandspraksis i en steinerbarnehage i New Zealand der hagen i barnehagen var 

barnas sentrale lekeplass. Det var interessant å se hvordan det påvirket den frie leken til barna, 

og hvor stor respekt de hadde for blomster og planter rundt seg. Leken i hagen handlet mye 

om å passe på hagen. De plukket blomster og lagde blomstersuppe, klatret i epletrærne og 

beundret epleblomstene, etterlignet de voksne med å luke i grønnsakshagen og mye mer. 

Barna var med på gardening day en dag i uka, hvor det var ulike prosjekter på gang som blant 

annet, komposten, lage markfarm eller så noen nye frø. Gardening day foregikk i hagen på 

baksiden, hvor det var andre type vekster og redskaper. Resten av uka lekte de i den 

blomstrende vakre hagen på fremsiden. Jeg la merke til hvordan barna passet på hagen og 

hjalp hverandre med denne oppgaven.  

I dagens samfunn står vi ovenfor klimaendringer og miljøproblemer som ikke kan oversees. 

Barn må bli kjent med naturen om de skal klare å ta vare på den senere i livet og når barn får 

muligheten til å utforske omgivelsene, kan de utvikle ferdigheter som danner grunnlag for all 

læring (Grimeland, 2006). Barbara Sageidet (2015) skriver i en artikkel at bærekraftig 

utvikling trolig vil bli en sentral og utvidet del av barnehagens formål og verdigrunnlag i den 

nye rammeplanen for barnehagen, som er planlagt ferdig i 2017. Sageidet har blant annet 

forsket på små barns bevissthet rundt miljøproblemer hvor hun intervjuet barnehagebarn fra 

Norge og Australia. Det var tydelig at alle barna gledet seg over å lære om ulike 
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sammenhenger i naturen. Studien viser til at barnehagelærere ikke bør være tilbakeholdne 

med å vise frem dette til barna (Nyberg, 2017, 17.02). 

Jeg har valgt å skrive om hagebruk i barnehagen fordi dette er noe som inspirerer meg. Å 

dyrke frem ulike vekster er en personlig hobby. Jeg opplever å vokse med det jeg lærer 

underveis i de ulike prosessene, og jeg erfarer hva som kreves for å klare å ta vare på noe, 

blant annet at man må bry seg. Hagebruk kommer til å være et pedagogisk virkemiddel som 

jeg selv ønsker å bruke i fremtiden og derfor er det naturlig for meg å gå i dybden på dette. 

Jeg tenker det kan være verdifullt å møte på ulike sammenhenger i naturen i barnehagen, som 

kanskje kan være med på at man ønsker å ta vare på omgivelsene rundt seg med tiden. Å la 

barn få muligheten til å oppleve gleden av å plukke ut egendyrket mat fra jorda er noe for seg 

selv. Å være omgitt av vakre omgivelser som tiltrekker seg rare dyr og fugler kan kanskje 

skape en stemning som setter noen gode spor. En engasjert voksen som er opptatt av å ta vare 

på alt levende rundt seg kan bli et godt forbilde for barna. 

 

En av Fröbels grunnleggende ideer om barnehagen lå i selve hagebruk med barn. Med det 

antroposofiske menneskesynet, vektlegges de helhetlige prosessene som skjer i naturen og 

påvirkningen det har på oss mennesker gjennom livet. Ved å trekke paralleller til Steiners 

tanker om barnets utvikling, ønsker jeg å se på hvordan hagebruk kan berøre barn på en 

positiv måte og hvordan det kan brukes pedagogisk i steinerbarnehagen. Vi vokser med hagen 

er tittelen jeg har valgt fordi det er et interessant bilde på hvordan barna vokser parallelt med 

det som vokser i hagen. 

 

Problemstilling: 

Hvorfor og hvordan kan man arbeide med hagebruk i steinerbarnehagen?  

 



3 

 

 

 

 

                                                                                                             

Oppbygging av oppgaven og bruk av kilder 

Jeg vil i første kapittel starte med å gi et innblikk i hvordan menneskets forhold til naturen har 

endret seg gjennom tidene og hvordan miljøproblemene har utviklet seg parallelt med dette til 

der vi er i dag. Jeg bruker hovedsakelig bøkene: Mennesket og naturen: naturforståelsen 

gjennom tidene, med særlig henblikk på vår tids miljøkrise av Hjalmar Hegge og Menneskets 

fotavtrykk: en økologisk verdenshistorie av Hilde Ibsen. For å nevne personer som har 

påvirket filosofisk og vitenskapelig bruker jeg 3 ulike bøker om filosofi og vitenskapshistorie 

fra forskjellige tidsepoker.  

 

I andre kapittel vil det handle Friedrich Fröbel som var grunnleggeren av den første 

barnehagen. Jeg vil se nærmere på hva som var grunntankene. Hovedbøkene vil være 

Friedrich Fröbel Hans liv og gerning som er skrevet av Marta Wulff, samt Friedrich Fröbel 

Småbørnspædagogik udvalgte tekster ved Viggo Tønsberg. Disse bøkene går i dybden på 

hvem Fröbel var, hvordan den første barnehagen oppsto og de grunnleggende tankene om hva 

barnehagen skulle inneholde. Jeg ønsker å vise frem hagebruket i barnehagen ved å legge 

frem Fröbels tanker om dette.  

 

I tredje kapittel vil jeg forklare hvordan Steiner ser på barnets utvikling ut fra hans 

menneskesyn og få frem viktige aspekter ved barnets utvikling de første 7 år. Jeg tenker det 

kan være relevant for å finne ut hvordan hagebruk kan brukes pedagogisk i steinerbarnehagen. 

Jeg vil bruke flere av Rudolf Steiner sine bøker og Pedagogisk antropologi av Ernst-Michael 

Kranich hovedsaklig, for å beskrive et antroposofisk syn på menneskets utvikling. Når jeg 

beskriver hva som er viktig de første syv årene av barnets utvikling, tar jeg utgangspunkt i 

Den pedagogiske planen for steinerbarnehager og 1.klasse, og Små barn i vekst og utvikling 

av Vigdis Bunkholt. Den siste delen av kapittelet er viet til forbilde og etterligning, 

pedagogiske prinsipper som jeg ser på som viktig å utdype for å forstå hvordan barnet tar til 

seg læring de første 7 årene. Jeg tenker det er relevant til temaet hagebruk, ved at den voksne 
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som forbilde er sentralt dersom hagebruket skal brukes pedagogisk. Jeg vil bruke noen artikler 

og tekster om forbilde og etterligning av blant annet Arve Mathisen og Astrid Sundt.  

 

Fjerde kapittel handler om hagebruk. Her vil jeg først forklare litt generelt om ulike 

sammenhenger i naturen. Jeg bruker Den grønne hageboken av Marie-Luise Kreuter og 

Økologisk hagebruk av Sissel Hansen, Kirsty McKinnon, Emil Mohr, Vidar-Rune Synnevåg 

og Geir Vie. Jeg skal videre se på hva Steiner sier om hvordan naturen påvirker mennesket 

hvor jeg bruker Spirituell økologi av Rudolf Steiner. Tilslutt vil jeg gå direkte inn på 

hagebruket og hvorfor jeg mener at dette er viktig i barnehagen. Her vil jeg hovedsaklig bruke 

Den pedagogiske planen for steinerbarnehager og 1.klasse Til slutt ønsker jeg å gi et innblikk 

i et mulig kretsløp i hagebruket med barna i steinerbarnehagen. Til denne delen vil jeg bruke 

heftet En lek i kjøkkenhagen- å dyrke økologiske grønnsaker med barn av Anne Kari Skjørdal 

og Alene Alemu Tesfamichael. 

Jeg avslutter oppgaven med et kapittel hvor jeg drøfter de ulike kapitlene i oppgaven opp mot 

problemstillingen og avslutter i samme kapittel med en konklusjon.  
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1 Et innblikk i menneskets forhold til naturen gjennom 

ulike tider 

Jeg skal i dette kapittelet se på menneskets forhold til naturen gjennom de ulike tidene og 

frem til i dag. Jeg vil vektlegge hvordan tankegangen har endret seg parallelt med endringer i 

samfunnet. For å finne ut av dette vil jeg blant annet belyse utviklingen av tenkningen 

gjennom filosofien og vitenskapen. Hjalmar Hegge (1993) forteller i innledningen til boken 

Mennesket og naturen: naturforståelsen gjennom tidene, med særlig henblikk på vår tids 

miljøkrise at vi mennesker forstår historien ut i fra en fordom. Han forklarer hvordan 

mennesker ser på de tidligere tiders mennesker ut i fra seg selv og skaper egne forestillinger. 

Hegge mener at mennesker antar ut fra egne oppfatninger, og at med det, vil det ligge lite 

betydning i den historiske fremstillingen. Hegge fremhever at menneskets bevissthet og måten 

å oppfatte virkeligheten på er det som har endret seg historisk (Hegge, 1993).  

 

Dersom vi skal gå helt tilbake til den mytiske tiden, mener Hegge (1993) at det er en 

vanskelig tid å fremstille, men heller noe som en kan prøve å forestille seg. Hegge beskriver 

den mytiske tiden som holistisk. Slik jeg forstår holistisk så handler det om en helhet hvor alt 

henger sammen og ikke er oppstykket eller delt. Altså, mennesket og naturen var en del av 

hverandre. Hegge (1993) beskriver at menneskene opplevde naturen som en del av seg selv 

og at det som skjedde i naturen var et uttrykk som også pågikk samtidig inne i mennesket. 

Hegge (1993) karakteriserer den mytiske tidsalders opplevelse og forståelse av naturen som 

billedlig og vesensorientert, hvor naturfenomenene oppfattes i sanselige forestillinger av 

vesener eller skikkelser, som forståes som naturens skapende og styrende krefter (Hegge, 

1993). Jeg tenker på den norrøne mytologien hvor tordenguden Tor bruker hammeren sin, og 

kan gi et godt bilde på dette. I Menneskets fotavtrykk: en økologisk verdenshistorie skriver 

Hilde Ibsen at vi kan finne ideer om verdensaltet som en stor helhet, gjennom de eldste greske 

naturfilosofene; Thales fra Milet, Anaximenes og Heraklit, ca. 600-700 år før Kristus. ‘Hos 

Thales var det vannet, hos Anaximenes luften og hos Heraklit ilden’ (Ibsen, 1997, s.31). Disse 

tre stoffene omsluttet hele naturen, inkludert menneskene. Det lå en moralsk forpliktelse til 

oppfattelsen de hadde av at menneskene, som en del av verdensaltet, skulle skape egne mini-

samfunn som var i harmoni med Kosmos, verdensaltet. 

Det mytiske natursynet endret seg gradvis, men Ibsen skriver at grekernes forhold til naturen 

var avgjørende for overgangen til det vi kjenner til som antikken (Ibsen, 1997). 
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Hegge (1993) skriver at naturen fortsatt var levende og besjelet under antikken, men ble sett 

på som et objekt, noe utenfor mennesket. Synet på naturen endret seg fra å være en del av 

mennesket, til å bli et forbilde for mennesket. Hegge siterer Heraklit, en av naturfilosofene: 

‘Naturen eller Kosmos er jo noe likevektig og i seg selv harmonisk, som mennesket skal 

innrette seg efter, ja ha som mønster for sine egne handlinger’ (Hegge, 1993, s.32) Slik jeg 

oppfatter det begynte menneskene å forholde seg til naturen, i stedet for å være i ett med den. 

Trond Berg Eriksen skriver i Filosofi og vitenskap i antikken (1983) at grekerne prøvde å 

finne svar gjennom fornuften, hvor de begynte å sette ord på opplevelsene og begrepene 

dannet seg mer og mer. Det var mange filosofiske ideer som utviklet seg og bystatene skapte 

et tydeligere skille mellom mennesket og naturen (Eriksen, 1983).  

Fra den mytiske tiden og over til antikken beveger vi oss videre til middelalderen og ifølge 

Knut Erik Tranøy (1983), er det ulike grunner til at antikken faller og middelalderen oppstår. 

En stor faktor er viten mot tro (Tranøy, 1983). Kristendommen styrer samfunnet mer og mer 

beskriver Hegge (1993). Tolkningen av bibelen under antikken påvirket menneskets 

tankegang til å se Gud som noe større enn naturen og mennesket, og resulterte i at 

menneskene følte seg mindre hjemme i naturen. Vekslingen lå i at Gud skapte naturen, og 

mennesket hadde ødelagt den (Hegge, 1993). Harald Thuen skriver i Om barnet at samfunnet 

var styrt av kristentro, og familielivet gikk ut på å arbeide for å få endene til å møtes (Thuen, 

2011). Hegge (1993) skriver at Jorda og naturen endret seg fra å være en stor guddommelig 

helhet til noe ikke-gudelig. Menneskene hadde en teologisk og filosofisk tenkning hvor de var 

adskilt fra naturen og Jorda, og naturen var mindre opphøyd enn tidligere (Hegge, 1993).  

Ibsen (1997) forteller at Renessansen, som betyr gjenfødelse, ble en overgangstid fra 

middelalderen til nyere tid. Under renessansen var det to ulike tankeganger som var 

fremtredende. På den ene siden, ønsket man å gå tilbake igjen til en nærere forbindelse til 

naturen, men menneskene opplevde ikke lenger naturen som besjelet eller seg selv som en del 

av naturen på samme måten som tidligere. På den andre siden, var det en ny vitenskapelig 

tenkning som handlet om en dualistisk tankegang (Ibsen, 1997). Jeg oppfatter dualistisk som 

noe delt og oppstykket, som det motsatte av holistisk som jeg nevnte tidligere. Ibsen (1997) 

nevner Francis Bacon (1561-1626), vitenskapsmann, filosof og skribent. Han var en del av en 

endring på hvordan menneskene begynte å benytte seg mer og mer av naturen. Naturen var en 

ressurs for mennesket og mennesket var sentrum i verden. Uttrykket: ‘kunnskap er makt’ 

stammer fra Bacon ifølge Ibsen (1997), og jeg tenker dette beskriver godt hvordan 

menneskene så på seg selv som den største ressursen.  



7 

 

Guttorm Fløistad (1991) skriver i Filosofi og vitenskap at året 1687 regnes som starten på 

opplysningstiden hvor naturvitenskapen var i utvikling og fornuften var veien til en bedre 

verden. Det ble dannet vitenskapelige selskaper som bidro til utvikling av forskningen. Den 

industrielle revolusjonen tok over store deler av jordbruket med maskineri, og handelen fikk 

større fart. Dette førte til en ny økonomisk tenkning (Fløistad, 1991). Fløistad skriver om 

ulike personer som har påvirket samfunnet under opplysningstiden. Med tanke på innblikket i 

menneskets syn på naturen, vil jeg nevne noen relevante. Isaac Newton (1642-1727), engelsk 

fysiker og matematiker. Hans hovedverk ‘Philosophiae naturalis principa mathematica’, 

omhandler bevegelseslover som la grunnlaget for mekanikken, læren om hvordan og hvorfor 

legemer beveger seg. Verket ble utgitt 1687 og var en sammensetning og videreføring av 

tidligere arbeid innenfor den mekaniske naturfilosofien. Newtons oppdagelser forandret 

vitenskapens oppfatning av verden (Fløistad, 1991). Jean Jacques Rousseau (1712-1778), 

fransk filosof, forfatter og musiker, var skeptisk til kunnskapen og fornuften ifølge Fløistad 

(1991). Rousseau hadde tanker om at kunnskapen ødelegger samfunnet, skaper store 

klasseskiller mellom menneskene og menneskene blir mer opptatt av sitt eget. Rousseau 

mente at menneskets sanne natur ligger i følelsene, og fornuften ødelegger menneskets evne 

til å skape. Menneskene tilhørte sin egen sanne natur og for å komme i kontakt med den måtte 

man være i balanse med naturen. Han mente det var fullt mulig med en stat dersom 

mennesker tenker ut ifra sin egen natur i overensstemmelse med naturen (Fløistad, 1991). 

David Hume (1711-1776), filosof fra Skottland som skapte et veiskille som gikk fra tro og 

fornuft, til vitenskap og dagligliv. Hume baserte seg på menneskets tanke, følelse og 

handlingsliv i hverdagen. Erfaringen ble det som sannheten skulle basere seg på (Fløistad, 

1991). Immanuel Kant (1724-1804), tysk filosof som prøvde å forene Humes filosofi om 

erfaringen og fornuften som kilden til sannheten (Fløistad, 1991). Hegge (1993) forklarer at 

Kant har forsterket motsetningen mellom menneske som bevissthet og naturen som 

sansefenomen. Kants filosofi har vært med på å skape et kraftig skille mellom mennesket og 

naturen, og i sterkere grad enn tidligere. Fløistad (1991) skriver om Charles Darwin (1809-

1882), britisk naturforsker som grunnla evolusjonsteorien. Evolusjonsteorien handler om 

artenes opprinnelse og Darwin så en sammenheng mellom organismer og miljø, hvor den 

sterkeste art overlever (Fløistad, 1991). Dette påvirket, ifølge Hegge (1993) utviklingen av 

grunnlaget til den mekanistiske forståelsen på 1900-tallet ved at Darwin utelot andre aspekter, 

og at naturen ble en verdi for mennesket. Først og fremst var målet med naturen en 

menneskelig kontroll til fordel for menneskene, og vitenskapens mål var å klare dette (Hegge, 

1993). Det er flere perspektiver på hva Darwins arbeid bidro til. Ibsen (1997) skriver at 

http://skolediskusjon.no/kompendier/fysikk/mekanikk
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Darwin reiste til Sør-Amerika og Galapagos på 1830-tallet og skrev ned hvordan europeernes 

import av planter og dyr hadde gjort store miljøødeleggelser på slettene i Argentina. Darwin 

undret seg over mennesket som art, ved at de sloss og ødela for hverandre. Med dette ble 

synet på naturen som en helhet og økologi ble en viktig del av vitenskapen (Ibsen, 1997).  

Fløistad (1991) skriver om hvordan Industriveksten og teknologien skapte et 

forbrukersamfunn som baserte seg på kapitalismen, hvor fokuset ble profitt. Dette førte til at 

menneskene i samfunnet mistet litt oversikten over de store samfunnsstrukturene og klarte 

ikke helt å ta stilling til hvilken retning det gikk. Vanlige mennesker fikk vanskeligheter med 

å begripe den verdenen de levde i. Menneskene hadde selv skapt et samfunn de ikke selv 

forstod (Fløistad, 1991). Hegge forklarer at når naturen ikke lenger hadde noe med det 

guddommelige å gjøre, var det fritt frem for menneskene å utnytte det de ønsket. 

Industriveksten og forbrukersamfunnet har ført til masseproduksjon og vært årsaken til de 

største miljø-ødeleggelsene vi har, ved å ikke ta hensyn til naturen og dens ressurser (Hegge, 

1993). Med et kapitalistisk forbrukersamfunn som påvirker samfunnet til hva som er av 

høyest verdi, får dette konsekvenser. Jeg ønsker å se litt på menneskeskapte miljøproblemer 

med tiden og hvordan vi har forholdt oss til dette fordi det er en viktig del av hvordan vi har 

forholdt oss til naturen.  

Miljøproblemer og veien til arbeidet med økologi 

Miljøproblemene startet langt tilbake ifølge Ibsen (1997). Om vi går så langt tilbake som 

5000 år før Kristus nevner Ibsen (1997) den økologiske krisen i Mesopotamia, hvor 

forsaltning og sumpdannelse førte til jorderosjon og overgjødsling av sjøer. Grunnen til dette 

var næringssaltene som spredte seg, fra de dyrkbare markene ved kunstig vanning utført av 

menneskene. Ibsen (1997) skriver videre at Jeger og samlersamfunnet, det samfunnet vi 

kjenner til fra den mytiske tiden, hadde et økologisk natursyn. Men samtidig nevner Ibsen 

(1997) at en rekke forskere hevder det var flere jegere og samlergrupper som gjennom 

dyrejakt, utryddet en rekke dyrearter. Bruken av ild var et annet viktig spor i skaden på 

miljøet på denne tiden, skriver Ibsen (1997), som forvandlet landskapet og ødela plante og 

dyrelivet. Den neolittiske revolusjonen, var overgangen som skapte et skille mellom jeger og 

sankersamfunn og jordbrukssamfunnet. Under jordbrukssamfunnet fikk menneskene fast 

eiendom og dette førte til faste og permanente dyrkningsområder, hvor ernæringen ble mer 

proteinrik og det ble en økning i befolkningsveksten (Ibsen, 1997). Menneskene forvandlet 

det naturlige økosystemet og dette skapte, det som kalles, agroøkologiske systemer. De 



9 

 

agroøkologiske systemene økte presset på naturressursene. Ibsen (1997) beskriver avskoging 

som et av menneskenes tydeligste spor av miljøskader. Hogging av materialer som ble brukt 

til oppvarming i hjem og for at menneskene trengte plass til å bygge nye hus og områder. 

Menneskene trodde skogen var utømmelig. Avskoging er fortsatt et stort problem i dag 

(Ibsen, 1997).  

Begrepet økologi ble formulert 7 år etter Darwins bok The origin of species (1859 av 

professor Ernst Haeckel (1834-1919), biolog og filosof (Ibsen, 1997). Haeckel var den første 

som tok i bruk begrepet i verket Über die generelle Morphologie der organismen (1866). 

Ibsen (1997) forklarer at økologi som begrep stammer fra det greske ordet oikos, som betyr 

familiehusholdning og økologi handlet om naturens ressurser. Haeckel mente at Jordas 

økonomi kunne sammenlignes med en families husholdning, hvor menneskene og alt annet 

levende måtte forholde seg til naturens ressurser. Haeckel har hatt stor innflytelse på den 

moderne økologien som senere skapte et helhetssyn på biologien ifølge Ibsen (1997) og Aldo 

Leopold (1887-1948), regnes som opphavsmannen til den økosentriske etikken. Flere 

miljøbevegelser, organisasjoner og grønne partier har gått ut i fra Leopolds anti-

materialistiske etikk som viser respekt for jorden og ser naturen som en organisme. Leopold 

fremhevet nødvendigheten av en økologisk bevissthet (Ibsen, 1997). Ibsen nevner et viktig 

perspektiv, at det er mange som har et pessimistisk syn på det historiske tilbakeblikket på 

hvordan mennesker har forholdt til naturen. Sverker Sörlin, svensk idehistoriker mener at 

menneskene i vår tid er i ferd med å skape en kontrakt med naturen. Jeg tolker det dithen at vi 

vi arbeider med å ta vare på naturen for å passe på at ressursene ikke blir brukt opp. Gisle 

Grimeland skriver i boken Med åpne sanser om miljøutfordringer på midten av 1900-tallet. 

Det var blant annet forskjellige giftstoffer som kom inn i næringskjeden og forurensning i 

elver og vann som gjorde at arter forsvant. Dette utløste en grønn bølge som førte til en 

miljøbevegelse og organisert miljøarbeid som vi kjenner til i dag. 

Jeg ønsker å redegjøre for de store beslutningene som har blitt gjort, med utgangspunkt i FNs 

miljøarbeid som har påvirket samfunnet og naturen. Jeg mener dette er relevant informasjon 

med tanke på delen i kapittelet om hagebruk som handler om hvorfor hagebruk kan være 

viktig i barnehagen.   

Grimeland (2006) skriver om de ulike konferansene til FN, som har satt dype spor i den 

økologiske utviklingen. I 1972 hadde FN sin første internasjonale miljøkonferanse i 

Stockholm og under denne konferansen fikk verden sin første miljøvernminister, Olav 
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Gjærevoll, som var en norsk professor i botanikk. I 1977 i Tiblisi, var tema på FN 

konferansen miljøundervisning og I Norge i 1988-1989 kom det en stortingsmelding om miljø 

og utvikling. Denne skulle være grunnlaget for all senere miljøundervisning. Målene handlet 

om å skape en større miljøbevissthet, øke vilje og evne til miljøvennlig atferd på alle nivåer, 

fra barnehage og helt opp til universitet- og høyskolenivå (Grimeland, 2006). I 1983 ble 

verdenskommisjonen for miljø og utvikling opprettet. Oppgaven var å foreslå 

utviklingsstrategier som kunne være med på å løse fattigdoms- og miljøproblemer samtidig 

(Roberts, 2016, 24.11). I 1987 i Nairobi, skrev Gro Harlem Brundtland under på rapporten 

‘Vår felles framtid’ og det var her begrepet bærekraftig utvikling fikk stor oppmerksomhet. I 

1992 i Rio, var det konvensjonen om det biologiske mangfoldet som satte spor i 

miljøarbeidshistorien. Hovedmålet med konvensjonen var å bevare det biologiske mangfoldet, 

en bærekraftig forvaltning og bruk av mangfoldet. Det skulle også være en rettferdig fordeling 

av utbyttet fra genetiske ressurser. I 2000 var det FNs tusenårsmål som ble vedtatt. 

Tusenårsmålene var 8 mål som skulle nås innen 2015. Målene inneholdt hovedsakelig å 

utrydde fattigdom og å sikre en miljømessig bærekraftig utvikling (Roberts, 2016, 24.11). I 

2002, rettet FN oppmerksomheten i miljøarbeidet tilbake til hele verdens miljøsituasjon, og 

dette var bare begynnelsen på forsøket om å ta tak i miljøproblemene. Grimeland (2006) 

nevner at i 2004 ble Nobels fredspris delt ut til Wangari Maathai, professor i zoologi og 

økologi. Dette var den største oppmerksomheten miljøvern hadde fått noensinne, og Maathai 

retter oppmerksomheten mot sammenhengen mellom miljøødeleggelse og fattigdom. Hun 

mener at dersom vi på noen måte, ødelegger miljøet i naturen, vil det slå tilbake på 

menneskenes livssituasjon, og at miljøspørsmål og fredsspørsmål har samme mål (Grimeland, 

2006). I 2012 møttes ledere fra hele verden i Rio for å finne ut av hvordan de skulle klare å nå 

målene fra Rio konferansen i 1992. Resultatet ble dokumentet- The future we want. Det ble 

satt opp tre hovedmål som handlet om å sikre nye politiske forpliktelser for bærekraftig 

utvikling, gjøre opp status for gjennomføringen av vedtakene fra tidligere konferanser og å 

finne en løsning på nye utfordringer. I 2015 vedtas nye bærekraftmål som tredde i kraft 1. 

januar 2016. Bærekraftsmålene inneholder en felles arbeidsplan med 17 mål som skal hjelpe 

til å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030 (Roberts, 

2016, 24.11).  

Jeg har nå skrevet om hvordan menneskene har forholdt deg til naturen fra den mytiske tiden, 

hvor menneskene var i ett med naturen, til antikken hvor menneskene begynte å forholde seg 

til naturen. I middelalderen hvor menneskene ikke lenger var i omgang med naturen på 
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samme måte som før, hvor religion og moral sto høyest som forbilde for menneskene, mens 

naturen sto nederst, under menneskene. Videre kom overgangen til opplysningstiden med 

renessansen, hvor en del av menneskene savnet en sterkere forbindelse og omgang med 

naturen, og hvor en annen del sverget til kunnskapen og fornuften. Når opplysningstiden kom, 

hadde vitenskapen utviklet seg så mye at menneskene sto høyest og store byer og fart i handel 

skapte et kapitalistisk forbrukersamfunn, hvor pengene påvirket menneskets tankegang. Dette 

har ført til de største miljøutfordringene hittil og vi har lært gjennom de ulike tidene at 

naturens ressurser er noe vi er avhengig av og må ta vare på. I neste kapittel vil jeg presentere 

Friedrich Fröbel, som grunnla barnehagen og hadde grunnleggende tanker om viktigheten av 

å ha hagebruk med barn. 

 

2 Friedrich Fröbel, grunnlegger av barnehagen 

Jeg skal nå fortelle om Friedrich Fröbel og hans grunntanker som førte til den første 

barnehagen. Først gir jeg en kort beskrivelse av hans oppvekst for å få frem en forståelse av 

hvem han var og hva han var opptatt av. Deretter beskriver jeg hvordan den første barnehagen 

oppsto med utgangspunkt i navnet, for å få en naturlig overgang til å redegjøre for de ulike 

verdiene som lå til grunn for det Fröbel så i hagebruk.  

 

Friedrich Wilhelm August Fröbel (1782-1852) vokste opp som barn på Oberweissbach 

prestegård i Tyskland (Wulff, 1945). Faren, som var prest, reiste mye i forbindelse med 

jobben og var av den grunn lite hjemme. Moren til Fröbel døde da han var 10 måneder 

gammel og det var for det meste tjenestefolk som tok seg av hjemmet. Fröbel tilbragte mye 

tid alene i hagen hjemme sin barndom, og det var der han følte seg lykkelig ifølge Wulff 

(1945). Han ble påvirket av farens religiøse tanker om Gud og dette resulterte i at han fikk 

øynene tidlig opp for det guddommelige, som han selv så i naturen. Fröbel uttrykker sin glede 

over hagen i mange av hans tekster, og han opplevde det som en fest de gangene han fikk lov 

til å delta i hagearbeidet med de voksne (Wulff, 1945). Tønsberg (1980) skriver at Fröbel som 

femtenåring, dro motvillig til Hirschberg fordi hans far hadde skaffet han en lærlingplass som 

skogsarbeider. Fröbels store drøm var å studere naturvitenskap, men faren mente at en 

praktisk rettet utdanning ville passe han bedre. Han kompenserte med å drive med selvstudier 

av naturen på fritiden og da tiden som skogsarbeider var over, dro han til sin yngste bror som 

studerte medisin i Jena. Besøket i universitetsbyen Jena gjorde sterkt inntrykk på han, og det 
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resulterte i at Fröbel ble over sommeren for å delta på forelesninger om naturvitenskap og 

skrev seg ivrig inn på universitetet når sommeren var omme (Tønsberg, 1980). Ifølge Wulff 

(1945) meldte han seg opp til flere fag enn han kunne fordøye. Blant annet statsvitenskap, 

matematikk, botanikk, mineralogi, naturhistorie, fysikk, kjemi og skogsbruk (Wulff, 1945).  

Da Fröbel var 25 år, startet han som lærer på en skole i Frankfurt (Tønsberg, 1980). Han tok 

flere lærerkurs på Pestalozzi instituttet og ble inspirert av pedagogikken til Pestalozzi. Johann 

Heinrich Pestalozzi (1747-1827) var en sveitsisk pedagog og har vært en del av 

skolesystemets utvikling gjennom tidene ifølge Jennifer Wolfe (2000). Wolfe skriver i boken 

Learning from the past, at Pestalozzi var sterkt inspirert av Jean Jacques Rousseau (1712-

1778) som var opptatt av pedagogikken i samspill med naturen. Romantikkens 

naturperspektiv lå til grunn for Rousseaus pedagogiske ideer, som inspirerte mange (Wolfe, 

2000). Ulla Liberg skriver i boken Pædagogiske tænkere at Rousseau var opptatt av at 

menneskene skulle leve i overensstemmelse med naturen og han hadde to grunnleggende 

tanker om barneoppdragelse. Det var at mennesker er naturlig gode og at barndommen ikke 

bare er en forberedelse på voksenlivet, men den har sin egne verdi (Liberg, 2004). Ifølge 

Tønsberg (1980) handlet Fröbels grunnleggende tanker til læreryrket om elevenes 

selvvirksomhet og livet i naturen. Fröbel ønsket å bygge videre på tanker om naturen og 

ånden og at vi er sjelelige forbundet med alt levende i naturen, som han hadde lært under 

Schellings forelesninger om mineralogi da han studerte i Jena. Han så et behov for å 

videreføre denne ånden-følelsen inn i den uorganiske verden. Helt siden han var ung funderte 

han over det han kalte “de sfæriske lover”, naturens egne lovmessigheter, og han mente at de 

også var en del av menneskelivet (Tønsberg, 1980). Wulff (1945) skriver at Fröbel mente 

‘den sfæriske lov’, måtte legges til grunn for all menneskelig oppdragelse. Han så på det som 

en enhet i livet og symbolet på det fullstendige. Krystallenes nøyaktige geometriske former så 

han på som et uttrykk for det indre liv i mennesket. Han mente at vekselvirkningen mellom 

kraft og form, mellom skikkelse og liv, hadde barnet et naturlig talent til å fornemme (Wulff, 

1945). Med det, inkluderte han dette i pedagogikken, hvor ideen var at gjennom leketøy 

basert på de ulike geometriske formene, kunne barna utvikle en sjelelig forbindelse til sitt 

indre liv. Fröbel brukte leketøyet som undervisningsmateriell og kalte det for “leke- og 

beskjeftighetsmidler for barndommen og ungdommen”, og kalles i dag for lekegaver 

(Tønsberg, 1980). Fröbel erfarte barna i skolealderen som ganske uskikket til å motta 

systematisk undervisning. Han mente dette kom av at deres tidligere utvikling hadde blitt 

forsømt. Med dette var Fröbel overbevist om at oppgaven lå i at barna måtte oppdras til 

skolen før man begynte å oppdra dem i skolen (Tønsberg, 1980).   
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Wulff (1945) skriver at han startet en småbarnsklasse i Blankenburg i året 1839, som ble den 

første spiren til Fröbels egentlige livsverk, selve barnehagen som ennå ikke var oppfunnet. 

Denne ble kalt ‘lege - og Beskæflighetsanstalt’. Det foregikk mange kurs og utdanning av 

lærere til småbarnsklassene. Flere av barnehagens sysselsettinger som vi også kan se i dag, 

foregikk allerede daglig i småbarnsklassene på denne tiden. Det var frilek, sangleker, 

lekegavene han hadde oppfunnet (vi har massevis av pedagogiske leketøy i dag) og ikke minst 

hagearbeidet (Wulff, 1945). Wulff (1945) beskriver den første barnehagen og hva den 

inneholdt. Ved inngangen var det et flislagt rom hvor foreldrene og andre interesserte kunne 

observere barna og deres glede over å tilbringe tid i naturen. Barna hadde sine egne små 

hager, hvor de sådde og plantet sine egne frø av eget valg. Resten av hagen var et fellesareal, 

med blomster, grønnsaker og frukter som man passet på i fellesskap. Fröbel la stor vekt på 

hagearbeidet, og at barna skulle få kjennskap til de ulike prosessene gjennom egen erfaring. 

Fröbel så på hagearbeid med barn som svært betydningsfullt for samfunnssinnets utvikling og 

hagen skulle gi læring til livet (Wulff, 1945). Fröbel oppdaget at det var ingen andre steder 

enn i hagearbeidet, hvor vekselvirkningen mellom enkeltmenneske og helheten kunne 

åpenbare seg bedre og mer levende, enn i et fellesskap der man dyrket jorden og pleiet 

blomstene (Wulff, 1945). Fröbel synes det var sørgelig at hagearbeidet, som en del av barnets 

utvikling, hadde blitt forsømt til nå, med tanke på at det var en så viktig del av barnehagens 

liv. Dette var tanker Fröbel hadde fundert mye over en stund og det var derfor, i år 1840 en 

dag, at det gikk opp for Fröbel hva han ville kalle småbarnsinstitusjonen. Fröbel var på tur 

med noen av sine nærmeste venner, og han så Blankenburg ligge nede i dalen med de vakre 

og naturlige omgivelsene rundt. Han hadde plutselig fått en åpenbaring der og da, og brøt ut 

til vennene sine hva den nye virksomheten skulle hete. Det tyske ordet Kindergarten, var 

navnet som ga mening, på norsk barnehage. En hage for barn. Navnet stemte overens med det 

han hadde funnet ut til nå (Wulff, 1945).  

Fröbels oppdragelsesmetode var en understrekning av forholdet mellom gud, naturen og 

mennesket. Hans religiøsitet var mer panteistisk enn kristent, slik vi møter den i hans tekster 

og han ble beskyldt for å være ugudelig (Tønsberg,1980). Hans guddommelige tanker handlet 

om fornuften som styrte og ordnet alt og han mente at de geometriske lovene ga en forståelse 

av guds vesen. Fröbel forklarer sitt gudommelige syn på naturen i en tekst i Friedrich Fröbel 

hans liv og gerning (Wulff, 1945). Han beskriver at livets lover, som også gjelder 

menneskelivet, åpenbarer seg i ånden i naturen, som er Gud. Videre skriver han at vi kan se 

dette i plantenes og trærne sitt regelbunnede og stille liv. Slik jeg forstår det handler det om 

kraften til alt opphav av liv. Uten trærne og plantene, som en del av et system som gjør det 
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mulig for liv på jorda, vil det ikke være noe liv. Videre i teksten beskriver han hvordan 

kraften eller sjelen kommer til syne ved å se på kunst: ‘Som Menneskeaanden, i sig selv usynlig, 

dog synligt er til Stede i Kunstens Verden og gør denne til et synligt Aandens Rige, saaledes 

aabenbarer Guds i sig selv usynlige Aand sig synligt i Naturen - den er altsaa det synlige Guds Rige 

(Wulff, 1945, s. 134). Jeg tenker at Fröbel mener at menneskesjelen synligjøres i kunstens 

verden, hvor individets personlige uttrykk kommer til syne, og at den usynlige ånden i naturen 

er Guds sjel som viser seg i form av vekst, trær, planter til eksempel. Teksten poengter videre 

viktigheten av at barn bør gjøre seg fortrolige med ånden i naturen for å komme i kontakt med 

en form for forståelse av naturens liv. Dette kan sammen med en voksen, som kan være et 

forbilde og bekrefte oppdagelsene til barnet, ha en større innvirkning på barnet og den voksne 

kan veilede barnet til ånden i naturen.  

Fröbel kom frem til at oppdragelsen til barna i naturlige omgivelser fylt med ‘de sfæriske 

lovene’ var den beste måten å forberede de til skolen. I en hage for barn kunne inspirerende 

læring foregå (Tønsberg, 1980). Navnet spredte seg fort og utviklet seg til en virksomhet som 

flere enn Fröbel holdt på med. Barnehagen hadde to viktige oppgaver, den skulle være et 

hjem for barna og et sted hvor unge kvinner kunne forberede seg til å bli mødre (Tønsberg, 

1980). Fröbel så egentlig på hele samfunnet som en stor oppdragelsesanstalt, der det kun 

kunne fungere riktig, når hvert enkelt ledd arbeidet etter hans nøye uttenkte plan. Han så på 

sitt opplegg som ufeilbarlig fordi det var skapt med naturens egne lover (Tønsberg, 1980). 

Det hadde oppstått flere misforståelser til ulike tider med Fröbels oppdragelsesmetoder som 

hadde hindret han underveis i arbeidet. Dette førte til at det ble satt opp noen punkter for 

oppdragelsesteoriene som ble offentliggjort i 1851. De ulike punktene var, utvikling av 

barnets lemmer, utvikling av barnets sanser, utvikling av virksomhetsdriften, påvirkning av 

den moralske og religiøse følelse og oppdragelse til gode vaner og bekjempelse av dårlige 

vaner (Wulff, 1945). Jeg vil legge til et sitat til slutt, hvor Fröbel snakker til mødre om deres 

barn i en utvalgt tekst i Friedrich Fröbel hans liv og gerning (Wulff, 1980). Jeg synes det er 

relevant som en overgang til neste kapittel om Steiners antroposofiske syn på menneskets 

utvikling: 

Hvad er det altsaa, som baade Blomsten og dit Barns Blik taler til os om? ‘Alt 

hvad der har liv, baade Plante og Menneske. Er skabt til at gro og naa sin 

Fuldendelse, alt efter sin Bestemmelse’ I dit Barns Blik stod det skrevet, at det var 

bestemt til at naa ‘Mands Modenhed’. Det er kaldet til at leve sit Liv som en 

Helhed med Fortid, Nutid og Fremtid (Wulff, 1945, s.142-143). 
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Slik jeg forstår sitatet er at alt som er levende, er til for å nå ut til sin fulle vekst. Det ligger et 

potensiale til ethvert liv, til hva det kan bli når det er fullvokst og modent, uavhengig av om 

det er en maur, et tre eller et menneske, alt har sin form. Det er oppgaven til selve livet som 

oppstår. Denne oppgaven for seg selv, er et levende liv som skal fylle ut en form. Slik 

oppfatter jeg sitatet. Det får meg til å tenke på eterlegemet, livskraften som Steiner beskriver 

som et av de fire vesensleddene til mennesket. Samtidig tenker jeg på bruken av metaforen til 

plantens utvikling, som også Steiner gjentatte ganger drar frem. Dette vil jeg utdype mer i 

neste kapittel.  

Jeg har skrevet om Fröbels barndom, hvor han tilbragte mye tid i hagen og det guddommelige 

synet på naturen utviklet seg. Hans studietid viser den store interessen han hadde for å forstå 

verden han levde i. En omtanke for naturen er noe Fröbel har hele veien, og han hadde et 

sterkt ønske om å lære bort alt han fant ut av. Det er en likhet med både Rousseaus, Pestalozzi 

og Fröbels pedagogiske tanker hvor naturen spiller en stor rolle. Fröbels guddommelige syn 

på naturen fører frem til den første barnehagen og navnet Kindergarten, som handlet om at 

barna skulle komme i kontakt med ånden i naturen i hagen og hagebruket. 

 

3 Rudolf Steiners syn på menneskets utvikling  

Steiner beskriver menneskets utvikling ut ifra et antroposofisk menneskesyn i Antroposofi og 

pedagogikk, med et bredere perspektiv enn det vi finner i vitenskapen (Steiner, 2008). Ved å 

betrakte hele menneskets utvikling er det i tillegg til kroppen, en sjel og en ånd ifølge Steiner, 

skriver Ernst Michael Kranich i Pedagogisk antropologi. Ånden beskrives som opplevelsen 

av den fulle sannheten, mens sjelen eksisterer i menneskets indre og er de ønsker og behov vi 

opplever på bakgrunn av indre følelsesmessige opplevelser (Kranich, 2011). 

Steinerpedagogikken henvender seg til barnet med fokus på tanken, følelsen og viljen som er 

ulike sjelelige kvaliteter, til når de er gjeldende i utviklingen. Slik forbinder barnet seg til 

kroppen og verden (Steinerbarnehageforbundet, 2008). I Barnets oppdragelse beskriver 

Steiner (2006) de fire vesensleddene som virker inn på barnets utvikling gjennom de ulike 

periodene (Steiner, 2006). Vi kjenner allerede til det fysiske legemet som fødes gjennom mor 

ifølge Steiner, men ikke før helt frem til barnet fyller cirka 7 år, frigjøres det eteriske legeme, 

som kommer til uttrykk ved tannfellingen. Eterlegeme beskriver Steiner (2006) som et 

livslegeme som mennesket har til felles med planter og dyr. Eterlegeme er en slags kraft som 
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virker inn på veksten i den fysiske kroppen. Astrallegeme frigjøres i 14 års alderen, under 

kjønnsmodningen. Astrallegeme beskriver han som et fornemmelseslegeme som bærer drifter 

som lyst, smerte og begjær som vi har til felles med dyrene. Det siste vesensleddet er Jeg’et 

og eksisterer fra barnet er født og det er bare mennesket som har dette. Ifølge Steiner er ikke 

jeg’et fullt tilstede og bevisst virksomt før mennesket er 21 år. Det er først da viljen, følelsen 

og tanken er ferdig utviklet. Jeg vil kun utdype den første perioden som fokuserer på viljen da 

det blir for omfattende å gå inn i de to andre 7 års periodene som ikke er relevante i denne 

oppgaven. 

 

Viktige aspekter ved barnets utvikling de første 7 år 

Livet starter med et lite frø som foreløpig bare inneholder skjulte egenskaper en ikke kan se, 

men med riktig næring vil egenskapene komme til syne gjennom utviklingen (Steiner, 2006). 

Det er denne metaforen Steiner bruker for å beskrive barnets utvikling i Barnets oppdragelse.  

I Oppdragelsen og tidens åndsliv forklarer Steiner (1986) at det viktigste som barnet skal lære 

de første tre årene er å gå, snakke og tenke. Når et barn har lært å gå kommer talen som et 

resultat, fordi barnet har lært å orientere seg i rommet, og som et resultat av talen, kommer 

tenkningen (Steiner, 1986). Steiner beskriver barnet som et helt sanseorgan, ved at barnet 

inntar alt i sine omgivelser, og at de fysiske omgivelsene er betydningsfulle for at organene 

kan utvikles riktig (Steiner, 2006). Barnet lærer å forestille seg ved å gjøre, herme, oppleve alt 

i sin omgivelse i stedet for å bli fortalt hvordan noe er. Hukommelsesevnen er ennå bare en 

vane som er bundet til kroppen (Kranich, 2003). Følelsesmessig er det utviklingen av 

grunnleggende holdninger til seg selv og andre som utvikles de første årene, og barnet er 

avhengig av regelmessig kontakt og stimulering for å skape en tillitt til andre mennesker 

(Bunkholt, 1998). Jeg forstår det slik at det som fester seg ved barnets hukommelse er 

foreløpig bare en vane og at det derfor kan sette dype spor, ved at barnet kan oppfatte seg selv 

senere på den måten det har blitt behandlet. Når barnet blir litt eldre begynner fantasien å tre i 

kraft. Fantasien er kilden til å utvikle den kreative evnen senere i livet, derfor trenger barnet å 

uttrykke seg kreativt gjennom ulike kunsteriske aktiviteter (Steinerbarnehageforbundet, 

2008). Kroppen forandrer seg drastisk når barnet er mellom 5 og 7 år ved at den blir lengre og 

tynnere og hjernen blir betraktelig større (Bunkholt, 1998). Når kroppen er i stor endring kan 

det være utfordrende for barnet motorisk og det er viktig at bevegelsen får ekstra spillerom og 

utfordres (Steinerbarnehageforbundet, 2008). Når barnet fyller 6 år inntrer stadiet for plikt og 

arbeid ifølge Bunkholt (1998). Barn har i denne alderen behov for å oppleve mestring i 
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hverdagen og at de er til nytte. De trenger også utfordringer og skikkelige svar på alle sine 

nye spørsmål. Den egosentriske tenkningen reduseres og barnet er i ferd med å forstå at ulike 

situasjoner oppleves ulikt for ulike mennesker (Bunkholt, 1998). 

 

Etterligning og Forbilde 

Jeg ønsker å gå i dybden på etterligningen for jeg mener det er viktig å forstå hvordan den 

viktigste læringsprosessen til barnet foregår. Jeg starter med etterligningen og forklarer hva 

og hvordan dette skjer. Jeg vil deretter beskrive ulike former for etterligning før jeg beskriver 

begrepet forbilde, og hvordan vi kan være gode forbilder for barna i steinerbarnehagen.  

Ulike former for etterligning 

I steinerpedagogikken ser man på etterligningen som den viktigste og mest virkningsfulle 

læringsmetoden i tidlig barndom (Kranich, 2003). Som nevnt tidligere, er barnet frem til 

tannskiftet, et helt sanseorgan som hengir seg totalt til omgivelsene, som innebærer at barnet 

lærer gjennom det det ser og føler, ikke det vi forteller dem (Steiner, 2008). Dersom vi ser 

dypere inn i hvordan barnet etterligner finnes det mange ulike former. Astrid Helga Sundt 

skriver i en artikkel om etterligningens betydning og om ulike etterligningsformer som lett 

kan gjenkjennes (Sundt, 2015). Den spontane etterligningen, er noe som skjer gjennom hele 

livet på et ubevisst plan. Det er noe som oppstår i øyeblikket og det kan for eksempel være at 

noen kremter og man føler for å gjøre det samme og deretter bare gjør man det. Utsatt 

etterligning er den andre etterligningsformen, og den kan være vanskelig å oppdage. Det skjer 

i form av at noe en har opplevd tidligere kommer til uttrykk et senere tidspunkt. Man gjentar 

noe som man har sett eller hørt og dette kan være både bevisst og ubevisst. For eksempel kan 

barnet etterligne bestemor mens hun vanner blomstene, i leken med andre barn på et helt 

annet tidspunkt. Den tredje er bevisst etterligning og skjer på eget initiativ når en ønsker å 

være eller gjøre som noen andre. Det kan også være for å være sikker på at man blir forstått 

riktig ved å gjenta en handling man er usikker på for deretter å få en bekreftelse på noe som 

gir et svar. Som jeg nevnte tidligere etterligner barn i førskolealder de voksne som er 

forbildene, det er en bevisst etterligning ved at barnet vil prøve ut dette på egenhånd og 

deretter lærer og opplever hva det den etterligner betyr. Medlæring er en læring som skjer 

parallelt med noe som læres bort og er en annen form for ubevisst etterligning. Slik jeg forstår 

det, oppfatter barnet lærerens holdning til det som læres bort og kan opptre med den samme 
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holdningen til emnet selv siden. Tilpasning er når en observert adferd blir gjort om til sin 

egen. Jeg tolker det dithen at det er en form for etterligning hvor det korrigeres til sin egen 

identitet. Et godt eksempel Sundt bruker er når ungdommer tilpasser seg stilmessig til idolet 

de liker (Sundt, 2015). 

Forbilde  

Som forbilde for et barn ligger det et ansvar som handler om fremstillingen av seg selv i 

barnets nærvær. Hvordan man snakker, beveger seg og utfører ulike handlinger har 

innvirkning på hva slags forbilde man er for barnet. Steiner (2006) forklarer at til og med 

tenkningen og moralen til forbilde påvirker barnet. Arve Mathisen (2016) skriver i artikkelen 

Interaksjon, anerkjennelse og respons at Steiner mente barnehagepedagogene selv burde være 

i utvikling for å kunne møte barna på en god og ekte måte. Som forbilde er ærbødighet, 

undring og takknemlighet tre grunnleggende indre kvaliteter en bør ha, blir det nevnt i Den 

pedagogiske planen for steinerbarnehagene og 1.klasse. Det er ulike måte å formidle de indre 

kvalitetene på, men gjennom omsorg for naturen, respekt for andre mennesker og ved å pleie 

og vedlikeholde det materielle en har rundt seg er gode eksempler. Jo bedre den emosjonelle 

relasjonen til barnet er jo mer vil barnet etterligne den voksne og barnet lærer mer. De 

voksnes adferd og væremåte blir individuelt tilpasset barnets tempo og modenhetsnivå 

(Steinerbarnehageforbundet, 2008). Som forbilde i steinerbarnehagen kan daglige gjøremål 

som har nærhet til den vanlige hverdagen gi barna rike muligheter for etterligning. Ulike typer 

husarbeid, matlaging, vanne plantene, eller reparere en gammel leke er eksempler. Det kan 

være fint med håndarbeid som for eksempel å strikke noen ullsokker eller lage et nytt leketøy 

(Steinerbarnehageforbundet, 2008). Poenget slik jeg forstår det er at de voksne aktivitetene 

skal ha en mening i seg selv, slik at barnet får et godt grunnlag for en senere forståelse for 

meningsfylt arbeid i sin egen hverdag.  

Jeg har i dette kapittelet skrevet om Steiners syn på menneskets utvikling av sjel, ånd og 

legeme. Jeg har omtalt de 4 vesensleddene, det fysiske legeme, det eteriske, det astrale og 

jeg’et. De ulike sjelekvalitetene tanke, følelse og vilje har jeg nevnt, med fokus på viljen som 

viktig aspekt ved barnets utvikling de første 7 årene. Videre har jeg redegjort for etterligning 

som læringsprinsipp, hvor barnet lærer gjennom etterligning og tar innover seg alt i 

omgivelsene via sansene. I den siste delen av kapittelet har jeg gått i dybden på etterligning 

og forbilde hvor jeg har lagt frem de ulike formene for etterligning og forklart viktige 

aspekter ved å være et forbilde. Jeg vil i neste kapittel skrive om hagebruket og relatere til 
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barnets utviklingsmuligheter og hvordan hagebruket kan brukes pedagogisk i 

steinerbarnehagen.  

  

4 Hagebruk 

I dette kapittelet vil jeg skrive om hagebruket. Først ønsker jeg å fortelle hvordan hagen 

oppsto. Videre vil jeg forklare noen av sammenhengene i naturen og hvordan disse arbeider 

sammen. Jeg skal deretter referere til noen av Steiner sine tanker om naturens påvirkning på 

mennesket. Jeg ønsker deretter å gå inn på hvorfor hagebruk i steinerbarnehagen er nyttig. 

Helt til slutt vil jeg gi et lite innblikk i hagebrukets syklus i steinerbarnehagen, med fokus på 

en helhetlig prosess som barnet kan ta del i. 

Hagens opphav 

Tidligere i oppgaven har jeg skrevet om menneskets forhold til naturen gjennom tidene, og 

hagen oppstod for fullt under renessansen. Naturen ble sett på som kaotisk og uforutsigbar og 

menneskene prøvde å håndtere den ved å prøve å kontrollere den (Ibsen, 1997). Det var da 

hagen oppstod. Hagen illustrerte en menneskekamp mot naturen, hvor det handlet om makt 

over naturens egenskaper. Hagens konstrueringer var av unaturlige former, med stramme 

tilklipte busker. Hagen ga etter hvert muligheter for spredning av ulike planter og vekster, og 

på 1500-tallet utviklet det seg botaniske hager. De botaniske hagene inspirerte de private 

hagene til å utveksle planter og dette førte til endringer i agroøkosystemer over hele verden. 

Ibsen (1997) forklarer at nytt genetisk materiale skapte nye avlsmuligheter i stor skala.  

Sammenhenger i naturen  

I Økologisk hagebruk forklares økologi som et mye brukt begrep, men en kan si at økologi er 

læren om samspillet i naturen (Hansen, McKinnon, Mohr, Synnevåg og Vie, 1997). For å 

forstå hvordan det henger sammen ønsker jeg å forklare fotosyntese. Vi kan dele opp i tre 

ulike grupper, hvor den første gruppen kalles Produsenter. Produsentene er de grønne 

plantene. De grønne plantene binder lysenergi som de mottar fra sola. Den andre gruppen 

kalles Konsumenter. Konsumentene er levende organismer. De levende organismene kan for 

eksempel være dyr og mennesker. Konsumentene livnærer seg på både planter og dyr. Den 

tredje gruppen kalles Nedbrytere. Nedbryterne er bakterier, sopp eller snegler. Nedbryterne 

livnærer seg av det som er dødt og livløst, som for eksempel visne planter, gjødsel og dødt 
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løv. Nedbryterne tar seg av alt avfallet fra produsentene og konsumentene. Dette kretsløpet er 

det som opprettholder hele vårt livsgrunnlag og det er det vi kan kalle et økosystem, eller 

enda enklere forklart, et samfunn for organismer, hvor alle har sin rolle (Hansen, McKinnon, 

Mohr, Synnevåg og Vie, 1997). 

Kreuter (1991) beskriver elementene i Den grønne hageboken. Det er mulig å se for seg 

hvordan de ulike elementene henger sammen med helheten i naturen, fra livet høyt opp i 

himmeltoppene forbi alt midt imellom og nedover til langt ned i jorden. Vann er en 

grunnleggende forutsetning for livet på jorden. Vannets kretsløp starter med fordampning fra 

jord, vann og planter. Etterhvert stiger dampen og blir til skyer. Skyene vender tilbake til slutt 

som nedbør. Jorden er den nedbrutte næringen som plantene trenger for å feste seg, spire og 

gro. Det er det øverste laget som vi kaller for Humus som er næringen. Uten jord eksisterer 

ikke jordbruket som står for matproduksjonen og uten dette overlever ikke mennesker og dyr, 

konsumentene. Luften finnes i atmosfæren og nede i jorden. Det viktigste innholdet i luften er 

oksygen, som dyr og mennesker trenger for å puste. Vi er avhengige av oksygen i 

forbrenningsprosesser, både hos plantene og hos organismene i jorden. Plantene er avhengig 

av sollyset. Den viktigste plantenæringen. Uten sollyset vil ikke fotosyntesens gang være 

mulig (Kreuter, 1991).   

I Växtlära beskriver Gerbert Grohmann hvordan planten utvikler seg. Om vi observerer frøets 

utvikling, er det frøet som suger til seg fuktighet av vannet, det første som skjer. Etter hvert 

begynner en spire å vokse ut av frøet, dette er stilken som strekker seg mot lyset. Primroten er 

det første som skapes og den jobber i motsatt retning ved å ta fotfeste i jorda. Etter hvert vil 

de første bladene titte frem, dette er hjertebladene. Ut av hjertebladene vokser den egentlige 

veksten som frøet vi har plantet inneholder. Den blir større og til slutt blomstrer den ferdig og 

gir frukter. I frukten ligger det nye frø som i sin tur og tid faller ned igjen i jorda. Slik foregår 

plantens livssyklus (Grohmann, 2002). 

 

Steiners tanker om mennesket og naturen 

Jorda er et levende vesen som puster og vi mennesker er en del av jordas store enhet. Jordas 

store enhet er en del av verdensrommet. ‘slik som mennesket beveger seg omkring på jorden, 

slik går jorden omkring i verdensrommet’ (Steiner, 2011, s.48). ‘Vår jord, som vi bebor som 

en samlet menneskehet, er et slags stort livsvesen, at vi selv står inne som ledd i det store 

livsvesen’ (Steiner, 2006, s.49) Slik beskriver Steiner menneskets forbindelse til naturen i 
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Spirituell Økologi. Sanseinntrykk (ånd), indre sjelelig resonans (sjel) og objektiv tenkning 

(legeme) er mulighetene vi har til å oppleve tingene og virke på dem. Dette danner grunnlaget 

for menneskenes forhold til naturen, skriver Steiner, hvor han siterer Goethe i Spirituell 

Økologi. Dersom vi bare bruker en av mulighetene, vil vi ikke kunne oppdage mer enn et 

perspektiv av noe veldig mye større. Dersom mennesket er i kontakt med Jordas vesen kan 

man oppleve det som skjer i naturen inne i en selv (Steiner, 2011). Jeg skal forsøke å forklare 

hvordan Steiner beskriver naturens påvirkning på mennesket. Naturen og mennesket opplever 

skiftningene parallelt gjennom året og Steiner kaller dette for åndedrettsprosessen. På våren 

utvikler Jorda sitt spirende og frodige liv og dette skjer inne i menneskets sinn og kropp. Det 

oppstår en naturbevissthet i mennesket og Jorda begynner å puste ut. Når sommeren kommer 

vil man føle seg i ett med det som skjer rundt seg. Blomstringen vi kan se i naturen skjer også 

i oss selv og vi er i ett med verdensaltet. I mennesket oppstår en bevissthet med naturen fordi 

vi kan se fysisk rundt oss hva naturen inneholder. Når høsten kommer oppstår det en 

selvbevissthet og Jorda begynner å puste inn. Vi kan forestille oss alt som visner og deretter 

dør. Det forvandler seg. På vinteren våkner vi i oss selv og blir mer selvbevisste. Menneskene 

kan føle et velvære om høsten og vinteren og vi tillater oss å gå mer inn i oss selv. Ute i 

naturen dør og visner blomster og planter og vi mennesker trekker oss mer tilbake. Dette 

skaper grunnlaget for en videre utvikling, både for menneske og naturen, som kan få lov til å 

åpenbare seg når sommeren kommer tilbake (Steiner, 2011).  

Hvorfor hagebruk i barnehagen? 

Hagen er et sted hvor man pleier omsorg for alt som vokser og gror og flere av 

steinerbarnehagene i Danmark velger å ha en hage fremfor en lekeplass, ifølge Heckmann og 

Fasting (Heckmann & Fasting, 2015). De forklarer at det er nok av pedagogiske muligheter i 

en hage til å skape sunne og sterke barn. Hagen er et univers i seg selv og rommer hele livets 

forunderlige syklus (Heckmann et al., 2015). Det kan være mange spennende og lærerike 

opplevelser i hagebruket i en barnehage, men jeg ønsker å fokusere på hva som er viktig ved 

hagebruk i forhold til barnets utvikling, som er en stor del av det jeg ønsker å finne ut av. 

Dersom vi ser på erfaringsområdene i Den pedagogiske planen for steinerbarnehager og 

1.klasse opp mot hagebruket, kan det være store muligheter i hagen til å erfare innenfor alle 

de ulike områdene. Det er 7 grunnleggende erfaringer for pedagogisk fokus i 

steinerbarnehagene og 1.klasse (Steinerbarnehageforbundet, 2008): 

 Språk  

 Kropp og bevegelse  



22 

 

 Fantasi og kreativitet  

 Etiske verdier øves  

 Sosiale evner øves  

 Sansning og iakttagelse  

 Motivasjon og konsentrasjon  

Jeg ønsker å bruke hagen som eksempel for å tydeliggjøre at alle de ulike 

kompetanseområdene kan øves i hagen.  

Språkkompetansen og kropp og bevegelse kan øves gjennom bevegelse i frileken ute i hagen, 

hvor barnet kan løpe fritt. (Steinerbarnehageforbundet, 2008). Barnet har muligheten til å ta 

del i ulike arbeid sammen med den voksne, som for eksempel, luke i hagen, plukke blomster 

til matbordet eller kanskje tømme matavfallet i komposten. Barnet lærer gjennom egen 

erfaring, navn på ulike blomster og at matavfallet kan bli til jord og at det er lurt å vaske 

hendene dersom de er fulle av jord. Det finnes mange ord i hagen som den voksne kan bruke 

sammen med barna og barna får oppleve språket imens de lærer det. Fantasi og kreativitet kan 

øves gjennom et stimulerende lekemiljø, hvor leker og materialer kan inspirere fantasien så 

barnet får frihet til å omforme det som det trenger til leken etter behov. Det er nok av steiner, 

pinner og kongler i hagen som barna kan gjøre om til leketøy de trenger og det gir barnet 

muligheten til å skape noe selv. Ved å være et tydelig forbilde i skapende aktivitet kan voksne 

tilrettelegge til et etterligningsverdig miljø som hjelper barn til god lek. Et eksempel, rundt 

hagearbeidet: hvor frø sås og det spirer og gror, urter og grønnsaker kan spises eller å plukke 

nydelige blomster som kan pynte opp omgivelsene. Dette er også en synlig prosess og et 

meningsfullt arbeid, som barnet kan delta i fra begynnelsen til det ferdige resultatet som 

senere kan brukes i barnehagen. Dette kan bidra til den etiske og moralske sansen som øves 

gjennom sannferdige forbilder. Personlig engasjerte voksne viser barnet en god og 

betydningsfull relasjon til verden og det vi er omgitt av. I måltidet, som for øvrig kan foregå i 

hagen når været tillater det, øver vi oss på takknemlighet og vi hjelper hverandre med å dekke 

på bordet og sørge for at vi har det vi trenger. Dette er med på å øve motivasjon og 

konsentrasjon og i tillegg øves den sosiale kompetansen best i et fellesskap hvor vi kan lære å 

fungere sammen. Barnet trenger ekte sanseinntrykk for å utvikle en tillitt til sin egen 

iakttakelsesevne. Ved å utforske og oppdage den reelle verden gjennom sansene kan skape en 

oppdagerglede. Barnet kan etter hvert oppleve de elementære naturlovene, gjennom 

forståelsen for både den ytre verden, og sin egne indre verden og egne forestillingsbilder.  
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I innledningen nevnte jeg Barbara Maria Sageidet som mente at arbeidet med en bærekraftig 

utvikling skulle bli en del av den nye offentlige rammeplanen for barnehager som trer i kraft 

august 2017 (Sageidet, 2015). For å følge opp dette ønsker jeg å se på høringsutkastet til den 

nye rammeplanen som kommer, og hva det står skrevet under det nye punktet om bærekraftig 

utvikling. Definisjonen av bærekraftig utvikling for barnehagen er ‘Barna skal lære å ta vare 

på seg selv, hverandre og naturen’ (Kunnskapsdepartementet, 2016, 20.10) Videre defineres 

det slik: ‘Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi og sosiale forhold og er en 

forutsetning for å ta vare på livet på jorden’ Til slutt står det at barnehagen har en viktig 

oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for mer bærekraftige samfunn. Et 

bærekraftig samfunn slik det står beskrevet i andre avsnitt tolker jeg dithen, at ved å foreta 

handlinger som vi er nødt til, for å dekke menneskelige behov, må det gjøres på en slik måte 

at det ikke ødelegger for fremtidige mennesker til å dekke sine behov. Derfor må en ta hensyn 

til det en lever i selv og hvordan det påvirker resten av verden. Til slutt står det skrevet at 

barnehagen må være med på å hjelpe barna til å få en forståelse for at hvordan vi velger å 

gjøre ting, kan påvirke senere generasjoner i fremtiden. I tredje avsnitt står det at barnehagen 

må tilrettelegge for erfaringer for barna som handler om å ta vare på omgivelsene og naturen 

og oppleve å gi omsorg som kan skape et grunnlag for evnen til å tenke kritisk, handle etisk 

og vise solidaritet. I siste avsnittet står det at barna skal oppleve naturen gjennom å bli kjent 

med mangfoldet slik at de kan erfare en tilhørighet til naturen (Kunnskapsdepartementet, 

2016, 20.10). 

Elin Nyberg (2017) skriver i en artikkel om forskningsarbeidet til Barbara Maria 

Sageidet, om hvordan barn kan bli miljøbevisste i barnehagen. Det er anbefalt av 

forskere at barn får oppleve og være med på ulike sammenhenger i naturen. Blant annet 

nevnes hagedrift i barnehagen, leke med de ulike elementene, vann, jord og luft, sosialt 

entreprenørskap; eksempel selge fra egen hage til foreldre, hvor barna bestemmer hvem 

pengene skal gis bort til. Sageidet forklarer at det kan gi små barn en start på en form 

for forståelse av ulike sammenhenger i naturen og i samfunnet, og med tiden vil dette 

være med på å kunne gi barna innsikt og erfaring med økologiske, sosiale og 

økonomiske prosesser. Dette vil kunne gi dem en forståelse av hva en bærekraftig 

utvikling handler om på sikt (Nyberg, 2017). 

Hagebruket berører ufattelig mange viktige aspekter og jeg ønsker i siste del av 

kapittelet å beskrive hvordan hagebruket kan gjøres i steinerbarnehagen som en del av 

en helhetlig prosess. 
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Et blikk på hagebrukets syklus/kretsløp i steinerbarnehagen 

Matavfall blir til kompost 

Å ha en kompost i barnehagen kan ha mange fordeler, spesielt med tanke på ulike 

læringsprosesser i naturen som vi ønsker å dele med barna. Dersom vi vender blikket ut mot 

naturen så tar naturen selv ansvar for sitt eget avfall ved at på høsten hvor planter visner og 

blader faller ned til grunnen og dekker bakken, senere blir omgjort til jord. 

Det å lære å kompostere er med på å bevare naturlige ressurser. I stedet for å kjøpe jord kan vi 

produsere dette selv og gamle matrester og visne døde planter kan bli brukt til noe nyttig. Det 

er en viktig læring her som handler om å gjenvinne og bruke det vi har i stedet for å kjøpe nytt 

om og om igjen. Fordelen med kompostert jord er at det inneholder alt av næring som 

plantene trenger og jorda blir bedre med tiden om vi blander inn kompostert jord ved at små 

liv i jorda økes. Det er et hav av mikroorganismer som jobber sammen og jo mer de får 

bygget jo bedre blir jorda vår til det som skal dyrkes siden (Skjørdal & Tesfamichael, 2016, 

01). 

Økologisk dyrking med barn 

Dersom man ønsker å dyrke sammen med barn så ønsker vi ikke å bruke noen kunstige 

sprøytemidler som inneholder gift. Det er heller ikke noen fristende tanke å spraye dette på 

maten vi skal spise, forklarer Anne Kari Skjørdal og Alene Alemu Tesfamichael i heftet En 

lek i kjøkkenhagen (Fylkesmannen i Buskerud, 2014). Slik jeg forstår det arbeider man på lag 

med naturen ved å forstå hva som må til fremfor kjappe løsninger som kan være med på å 

skade. Med tanke på barna tenker jeg at det ligger mye viktig læring til senere forståelse av 

hvordan naturen arbeider og hvordan vi ønsker å forholde oss til dette. Dersom vi tar 

utgangspunkt i en liten kjøkkenhage kan det være lurt med noen pallekarmer til å dyrke oppi, 

slik at barna ikke tråkker over mens de leker i hagen. Vi trenger jord som vi kan hente fra 

komposten og noen frø som vi kan dyrke. Kanskje de største barna kan få sitt egne område 

hvor de kan dyrke og så det de selv ønsker? De kan sette opp skilt med navnet sitt og hva de 

har dyrket. Så er det bare å vente, vanne og kanskje gjødsle litt, til det vi har dyrket vokser og 

gror dag for dag med tiden frem til modning.   

 
Å høste det man sår 
 

I steinerbarnehagen feires ulike årstidsfester som en markering på høytidelige begivenheter i 

vår kultur (Steinerbarnehageforbundet, 2008). Årstidsfestene kan oppleves som en avslutning 
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på noe som har vært når festen er over. En kan kanskje si at årstidsfestene kan være med på å 

skape en overgang til noe nytt som kommer. Det er en rytme i året som alle planene i 

steinerbarnehagen legger opp til. På høsten er tiden moden for å høste det vi har plantet i 

hagen. Vi har pleiet og stelt gjennom hele våren og sommeren. I lang tid i forveien forbereder 

både de voksne og barna til høsttakkefesten. Vi feirer takknemligheten over alt som naturen 

har å by på. Det fortelles gjerne eventyr og synges sanger knyttet til dette i flere uker i forkant 

av festen, for å skape forventninger og spenning blant barna. Vi kan for eksempel male korn 

vi selv har sådd til mel, som etter hvert kan brukes til å bake et deilig brød til selve festdagen. 

Vi må hente grønnsaker som er modne fra hagen, det er mye arbeid og alle hjelper gledelig til. 

I steinerbarnehagen har man et årstidsbord som inneholder elementer fra sesongen vi befinner 

oss i gjennom året. På høsten fylles årstidsbordet opp med innhøstede grønnsaker så alle kan 

få se. På festdagen skal det pyntes opp, lage mat og i fellesskap kan man skape noe sammen. 

Barna får invitere familien til den store festen. Barna kan føle at de er en del av noe stort og 

meningsfullt, med tanke på alle forberedelsene i forkant og ved å spise maten de har vært med 

på å skape (Steinerbarnehageforbundet, 2008). Matavfallet som kastes, går i komposten. I 

komposten blir det omgjort til ny jord som barna kan så og plante i til neste vår. Slik kan 

syklusen med hagebruket i steinerbarnehagen foregå. 

 

Drøfting og konklusjon 

Jeg har i oppgaven tatt for meg temaet hagebruk og forsøkt å finne ut av min problemstilling: 

Hvorfor og hvordan kan man arbeide med hagebruk i steinerbarnehagen? 

 

I første kapittel har jeg skrevet om menneskets forhold til naturen gjennom ulike tider, og 

miljøproblemer og veien til arbeidet med økologi. Hegge (1993) beskriver at mennesket og 

natur under den mytiske tidsalder, er en del av hverandre. Menneskene levde i ett med 

Kosmos (Ibsen, 1997) Gradvis begynner mennesket å se på naturen som noe utenfor en selv, 

ved at naturen blir et forbilde for menneskene (Hegge, 1993). Etter hvert utvikles bysamfunn 

og avstanden mellom mennesket og natur blir større (Eriksen, 1983). Med tanke på at 

avstanden øker kan det se ut som at naturen blir mindre viktig for mennesket. Kristendommen 

tar styringen i samfunnet og dette fører til at Gud er over mennesket og naturen er under 

mennesket (Hegge, 1993). Videre utvikler det seg til at menneskene står høyest, og naturen 

blir så til fordel for mennesket (Ibsen, 1997). Menneskene finner ut mer og vitenskapen blir 
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den store kilden til sannheten. Den industrielle revolusjonen fører til en økonomisk tenkning 

(Fløistad, 1991). Hegge (1993), beskriver at Darwins evolusjonsteori førte til holdningen om 

at mennesket skulle ta kontroll over naturen og målet med vitenskapen var å få til dette. Ibsen 

(1997) beskriver at Darwins arbeid førte til at økologien ble en del av vitenskapen og at det 

førte til at naturen ble fremstilt som en helhet. Jeg tenker at det kan være viktig å se de ulike 

nyansene for å få et større perspektiv på Darwins arbeid og hvordan det har satt sine spor med 

tanke på miljøhistorien. Som Ibsen (1997) beskriver, har mennesket skadet og satt dype spor 

gjennom hele historien. Samtidig har det eksistert en omtanke for naturen. Et viktig poeng 

med noe som påvirker er ettervirkningene. Begrepet økologi som Haeckel tok i bruk i 

etterkant av Darwins arbeid (Ibsen, 1997), er et godt eksempel. Dersom en ser på betydningen 

av ordet, handler det om Jordas økonomi. Jeg tenker at Haeckel har satt et dypt spor når det 

gjelder å ta vare på naturen ressurser, med tanke på ettervirkningene, som førte til at den 

moderne økologien utviklet seg. Jeg synes det er interessant med Sörlin sitt positive syn på 

menneskets forhold til naturen, hvor han mener at menneskene i vår tid er i ferd med å skape 

en kontrakt med naturen (Ibsen, 1997). Jeg tenker det kan være en inspirasjon til å forstå at vi 

må sette noen klare grenser på bruk av naturressurser. Etter å ha drøftet dette kapittelet 

forteller det meg at å være i omgang med naturen trengs for å i det hele tatt å bry seg, og 

derfor kan hagebruk i barnehagen spille en viktig rolle for miljøarbeidet.  

I Kapittelet om Fröbel har jeg skrevet om hans nære forbindelse til hagen i barndommen og at 

han utvikler et guddommelig syn på naturen (Wulff, 1945). Han finner etter hvert ut at barna 

ikke lærer noe særlig når de begynner på skolen og han tror det kommer av at den tidlige 

barndommen har blitt forsømt. Dette fører til at han ønsker å forberede barna til skolen og 

dette fører til barnehagen, som han velger å kalle virksomheten fordi han mener at barnet 

lærer best i frodige og naturlige omgivelser omgitt av naturens lovmessigheter Han er opptatt 

av at barn skal komme i kontakt med ånden i naturen slik at de skal få en forståelse for verden 

de lever i (Tønsberg, 1980). Jeg tenker at det er likheter mellom fröbels oppdragelsesteorier 

og steinerpedagogikken. Det er en holistisk tankegang, hvor naturen er det høyeste og 

mennesket er en del av den. Det kan minne litt om den mytiske tidsalder med tanke på akkurat 

dette. Fröbel var opptatt av at leketøyet skulle ha en pedagogisk virkning, slik som Steiner. De 

var begge inspirert av Schelling og naturens lovmessigheter og begge mente at barnet burde 

være i kontakt med naturen, så tidlig som mulig. Etter å ha drøftet dette kapittelet forteller det 

meg at hagebruket egentlig er en grunnleggende del av ideen med en barnehage og med tanke 

på likheter mellom Fröbel og Steiners pedagogiske tanker hvor barnet bør være i kontakt med 

naturen, styrker dette mine tanker om hagebruk i steinerbarnehagen. 
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I kapittelet om Steiners syn på menneskets utvikling, har jeg skrevet om utviklingen av sjel, 

ånd og legeme og de 4 vesensleddene, det fysiske, det eteriske, det astrale og jeg’et. Jeg har 

også nevnt tanke, følelse og vilje som er sjelelige kvaliteter steinerpedagogikken fokuserer på 

til ulike tider i utviklingen til barnet. Jeg har skrevet om viktige aspekter de første 7 årene i 

barnets utvikling hvor viljen er barnets måte å forbinde seg til kroppen og verden på. Jeg har 

skrevet om at barnet lærer gjennom etterligningen og sanser alle inntrykk fra omgivelsene 

rundt. Jeg har skrevet om ulike former for etterligning og viktige aspekter ved rollen som 

forbilde for barnet. Jeg tenker på den voksne som forbilde og de indre kvalitetene, og hvordan 

de formidles. Gjennom omsorg for naturen, respekt for andre mennesker og å pleie 

omgivelsene og inventaret i steinerbarnehagen, kan man som forbilde i en steinerbarnehage 

allerede være en del av å lære barnet å ta vare på miljøet, slik det kom frem i kapittelet om 

hvordan innblikk i hvordan mennesket har forholdt seg til naturen, at å være i omgang med 

natur øker sjansen for å bry seg om den. Jeg tenker på omgivelsene som påvirker barnet og 

hvordan steinerbarnehagen tilrettelegger for dette, hvor det nevnes at et sannferdig miljø er 

viktig for barnet. I henhold til Fröbel sine tanker om at barnet trenger å oppleve naturens egne 

lovmessigheter hvor Fröbel mente barnas hage var den beste omgivelsen for det. Det har også 

kommet frem i kapittelet at barnet lærer gjennom å teste ut i leken, det det ser og opplever, og 

at det derfor bør være et etterligningsverdig miljø i steinerbarnehagen. Etter å ha drøftet dette 

kapittelet forstår jeg det slik, at hagebruk i steinerbarnehagen kan bidra til et sannferdig og 

etterligningsverdig miljø, hvor barnet har muligheten til å utforske og oppdage gjennom seg 

selv i hagen. Som forbilde og arbeidet med de ulike kvalitetene kan dette styrkes i 

hagearbeidet. 

I kapittelet om hagebruk har jeg skrevet om hvordan hagen oppstod, ulike sammenhenger i 

naturen og Steiners syn på menneskets forhold til naturen. Jeg har redegjort for hvorfor det er 

viktig med hagebruk i barnehagen og til slutt gitt et innblikk i hvordan hagebrukets syklus kan 

se ut i en steinerbarnehage. Med tanke på hvordan hagen oppstod, ved at mennesket prøvde å 

ta kontroll over naturen (Ibsen, 1997), er det interessant å tenke på at hagen er noe helt annet i 

dag. Jeg tenker på de ulike sammenhengene i naturen som er grunnen til alt liv på Jorda 

(Hansen et al., 1997), og det Fröbel mente var viktig for barnet, å være omgitt av naturen for å 

forstå verden vi lever i. Jeg har sett på de ulike erfaringsområdene i steinerbarnehagen og 

funnet ut at hagebruk i steinerbarnehagen kan berøre det meste innenfor de ulike områdene. 

Når det gjelder det nye kravet om arbeidet med bærekraftig utvikling i barnehagen har jeg 

bevist med forskning at hagebruk i barnehagen kan være en måte å arbeide med en forståelse 

av hva bærekraftig utvikling handler om på sikt (Nyberg, 2017). Helt til slutt har jeg 
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beskrevet hvordan hagesyklusen kan se ut i steinerbarnehagen og funnet ut at det er en fin 

måte å delta i en helhetlig prosess fra start til slutt som kan gjentas om igjen, som en del av 

årets rytme. Jeg tenker det kan ligge mye potensiale til verdifull læring, i en slik helhetlig 

prosess. Etter å ha drøftet kapittelet om hagebruk forteller det meg at, i hagebruk kan barn 

lære om de ulike sammenhengene i naturen og barnet har muligheten til å erfare alle de 

nødvendige utviklingsområdene i hagebruket i steinerbarnehagen. Jeg har forstått at hagebruk 

kan være et arbeid med bærekraftig utvikling i barnehagen og at steinerbarnehagens 

pedagogikk arbeider på en måte hvor naturens syklus er implementert i årsrytmen.  

Dersom jeg skal svare på problemstillingen om hvorfor og hvordan arbeide med hagebruk i 

steinerbarnehagen?  Jeg tenker at hagebruk er viktig og aktuelt med tanke på miljøarbeid, ved 

at vi kan være gode forbilder for barnet ved å pleie og ta vare på naturen. Jeg forstår at å være 

i kontakt med naturen er viktig for mennesker og spesielt for barnet som trenger å få en 

forståelse for verden det lever i. Hagebruk kan være med på å gi barn en sunn utvikling i 

omgivelser hvor det er mulig for barnet å erfare gjennom seg selv. Jeg har funnet ut at 

hagebruk kan brukes pedagogisk på veldig mange ulike måter, for eksempel til å arbeide med 

bærekraftig utvikling i barnehagen.   
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