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som har en eksperimenterende form. Teori, fortellinger fra praksis, dikt, utdrag fra romaner, vitser, eventyr og
fabuleringer er skrevet sammen lag på lag. Boka kan leses fra begynnelse til slutt eller omvendt. Man kan
begynne hvor som helst og mange ganger. Man kan godt lese midt i boka først. Kanskje er et dikt mandag
morgen nok til å tenke videre med hele uken? Målet er å engasjere og involvere leseren i tanker om ledelse
for kvalitet i barnehagen, og slik forfatterne ser det: ledelse for rettferdighet. Boka har som målsetting å se

pedagogikk i et utvidet og affektivt perspektiv. Den setter indirekte spørsmål ved det fokuset man i dag har på
identitetskonstruksjon og autonomi, og beveger seg i retning av større fokus på tilhørighet og kollektivitet.
Boka er dermed også et innlegg i den profesjons- og kompetansediskusjonen som barnehagen og skolen i dag

er inne i, og systemtenkningens paradokser.
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