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This essay is about the development process I have undergone during my experience-based 

preschool teacher education. I write about my internal process, about how I as a childcare 

worker go from assertiveness and believing in myself into fighting doubts, thoughts and 

feelings as a preschool teacher. The purpose with this essay is to make the difficulties with 

managing new knowledge and practicing it in real life visible, and at the same time overcome 

your uncertainty in a new professional role. The essay is based on two stories from my 

professional life where I, in the first one portray my actions and behavior as a childcare 

worker and in the second one as a preschool teacher. Based on my stories I try to answer 

questions as what does the individual learning process look like when going from one 

professional role to another in the same profession? What impact does theoretical knowledge 

have on practical knowledge?  

 

I have used reflection and writing as methods for my paper. I have reflected through dialogues 

together with fellow students and colleagues, but I have also reflected in my thoughts by 

having an internal dialogue. I base my essay on phenomenology and hermeneutic theory 

which both are experience based and evolve from interpretations and understandings of 

phenomena that arise in one`s mind. To be able to visualize my thinking the reflection has 

been an important part of my writing and also for being able to take different perspectives and 

examine myself critically.  

 

In this essay I discuss different kinds of knowledge and I base it on Aristotle´s three forms of 

knowledge. I begin my paper with describing my non doubting period and by using scientific 

theories I try to deepen my knowledge about why I go from being confident to having doubts.  

The core of the story is the part about my doubting period where I discuss the importance of 

theoretical knowledge. I reflect upon and highlight different dilemmas in which a person`s 

knowledge is invisible and I discuss whether a uniform would make any difference to what 

knowledge you possess in the eyes of a beholder.  
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Sammanfattning 

Författare: Linn Forssén 

Mentor: Ursula Naeve – Bucher 

Termin: Våren 2013 

Den här essän handlar om min utvecklingsprocess jag har genomgått under min 

erfarenhetsbaserade förskollärarutbildning. Jag skriver om min inre process, om hur jag som 

barnskötare går från självsäkerhet och att tro på mig själv till att kämpa med tvivel, tankar och 

känslor som förskollärare. Syftet med denna essä är att synliggöra svårigheterna med att 

förvalta vetenskaplig kunskap och praktisera den i verkligheten, och samtidigt övervinna sin 

osäkerhet i en ny yrkesroll. Essän bygger på två berättelser utifrån min verksamhet där jag i 

den första delen gestaltar mitt handlande och agerande som barnskötare och i den andra delen 

som blivande förskollärare. Utifrån mina berättelser försöker jag att svara på frågor som, hur 

kan den individuella lärprocessen se ut när man går från en yrkesroll till en annan inom 

samma verksamhet? Vilken betydelse har teoretisk kunskap för det praktiska kunnandet?    

Jag har använt mig av reflektion och skrivande som metod. Tillsammans med klasskamrater 

och kollegor har jag reflekterat genom dialog, men jag har också haft en inre dialog då jag har 

reflekterat i tankarna. I min essä utgår jag från teorier som fenomenologi och hermeneutik 

vilka utgår från erfarenheten och som bygger på tolkningar och förståelse av fenomen som 

uppstår i ens medvetande. Reflektionen har varit en viktig del i mitt arbete för att synliggöra 

mina tankegångar och för att kunna inta olika perspektiv och granska mig själv kritiskt. 

I essän diskuterar jag olika sorters kunskap och utgår ifrån Aristoteles tre kunskapsformer. Jag 

börjar med att beskriva min icke tvivlande period och med hjälp av teorier försöker jag 

fördjupa min kunskap genom att bli medveten om varför jag går från självsäkerhet till att 

börja tvivla. I den tvivlande perioden finns essäns kärna, där jag ingående diskuterar vikten av 

kunskap. Jag reflekterar över och belyser olika dilemman då kunskapen inte syns, och 

funderar över om en uniform har någon avgörande betydelse för vilken kunskap man besitter, 

i en betraktares ögon. 

Nyckelord: Kunskap, reflektion, barnskötare, förskollärare, utvecklingsprocess, yrkesroll 
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Från barnskötare till förskollärare 

Situationen med Danne 

Kylan biter sig fast om mina kinder och jag känner hur näshåren har frusit till is. Jag drar upp 

halsduken ovanför näsan samtidigt som jag ryser i hela kroppen av knarrandet och gnisslandet 

av snön under mina skor. Jag tänker på hur nära det är nu, det pirrar till i kroppen och det 

knyter sig i magen på ett bra sätt. Jag funderar på allt det praktiska runt om, hur jag ska få 

ihop tiden med studier och familjeliv. Ekonomin är en av de svåraste bitarna att få ihop men 

om tre år har det förhoppningsvis förändrats. Jag känner hur jag ler bakom halsduken och 

tänker om tre år är jag förskollärare. Stora snöflingor faller sakta ner från himlen och 

gatubelysningen lyser svagt på mig när jag går den sista biten fram till entrén. Jag tittar in 

genom fönstret bredvid dörren och ser att klockan som hänger på väggen visar 06.15. Ett lugn 

sprider sig i kroppen när jag inser att jag är i tid, och jag stoppar in nyckeln i låset på den 

knallröda dörren och vrider om. Jag öppnar dörren och tänder lampan. Usch, varför kan man 

inte få vara två när man öppnar, tänker jag och känner ett obehag falla över mig. Jag slår av 

larmet och fortsätter att tända upp den mörka förskolan. 

Efter att ha utfört alla öppningsrutiner och satt på kaffet går jag in på avdelningen och låser 

upp ytterdörren. Efter en kort stund hör jag hur dörren öppnas och det börjar stampas på 

mattan i hallen. Jag går dit och det är Fia och Danne som står och stampar av sig snön 

tillsammans med sina föräldrar. ”God morgon” säger jag med ett leende på läpparna. ”God 

morgon” svarar Fias mamma. Barnen kommer in och klär av sig sina ytterkläder, de kramar 

om sina mammor och springer fram till fönstret i matrummet för att vinka hejdå. ”Fröken, får 

vi gå till lekhallen?” frågar Fia när hon har vinkat klart. Innan jag ens har reagerat på frågan är 

Danne redan på väg dit. ”Nej, inte innan frukost och samling, det vet ni”, svarar jag och går 

efter för att hämta tillbaka Danne. Jag ställer upp dörren till avdelningen och går mot 

lekhallen, där inne ser jag Danne högst upp i ribbstolen. Herregud, vad trött jag är på det här! 

Han vet ju vad det är som gäller! tänker jag samtidigt som jag öppnar dörren till lekhallen. 

Den blåa stora tjocka mattan som ska ligga nedanför ribbstolarna står uppställd mot väggen. 

Jag känner en klump i magen och får en syn av att han ramlar ner och slår i huvudet. Av 

säkerhetsskäl lägger jag ner den tjocka mattan på golvet under Danne innan jag frågar om han 

vågar hoppa ner. Han skrattar bara och skakar på huvudet, ”men jag vågar göra så här!” säger 

han och lutar sig bakåt och tittar på mig upp och ner. Hans ansikte blir alldeles rött när allt 

blod samlas i huvudet på honom. Jag har svårt att hålla mig för skratt och försöker vara så 
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allvarlig jag kan. Samtidigt hör jag röster inne från avdelningen och känner hur stressen 

kommer smygande. Nu börjar jag känna mig ganska frustrerad och irritationen växer sig allt 

större, Oj nu kommer det fler barn, och stackars Fia som är alldeles själv där inne! Och vad 

ska föräldrarna säga när de upptäcker att det inte är någon vuxen där? Nej, nu måste han 

ner! tänker jag. ”Om du inte går ner själv, kommer jag upp och hämtar dig!” säger jag med en 

lugn men bestämd ton. Danne skakar på huvudet och utbrister ”nepp!”. Jag klättrar upp i 

ribbstolen, tar min arm om Dannes midja och lyfter bort honom. När jag ställer ner honom på 

golvet tittar han upp på mig med en blick som visar mig hur besviken han är. All den glädje 

som han nyss utstrålade i ribbstolen är som bortblåst. Jag tar honom i handen och går lugnt 

och bestämt in på avdelningen igen, Danne följer med utan protest. Där inne möts jag av 

några föräldrar som håller på att klä av sina barn. ”Så ja, nu stannar vi här inne på Solen”, 

säger jag högt och glatt samtidigt som jag får förstående blickar från föräldrarna. Jag hälsar på 

barnen när jag och Danne går förbi dem på väg in i matrummet. Danne släpper min hand och 

springer fram till Fia som sitter och leker med bondgårdsdjuren på den gröna mattan som är 

placerad under fönstret. Återigen känner jag ett lugn skölja över mig och jag tittar upp på 

klockan som hänger över dörrhålet, den visar 06.45. Åh, vad skönt! Om en kvart börjar Eva, 

tänker jag.  

En timme senare börjar min och Evas kollega Marjo sin arbetsdag. Hon kommer inkörandes 

med matvagnen och hojtar ”god morgon! Här kommer jag med farkosten!”. Jag blir alldeles 

varm inombords och jag kan inte låta bli att le när jag ser henne. Underbara Marjo, hon är så 

där knasigt knäpp med världens största hjärta, tänker jag innan jag svarar med ett ”god 

morgon!”. Barnen frågar Marjo vad en farkost är och hon berättar glatt och med glimten i ögat 

att det är frukostens fordon. Då utbrister Danne ”man kan inte äta bilar!”, och sätter sig på sin 

plats vid bordet. Jag känner hur det börjar bubbla inom mig och skrattet väller ut, ”nej, det har 

du rätt i Danne”, säger jag och sätter mig bredvid honom. Han öser upp gröt i sin tallrik och 

jag får stoppa honom, ”dina kompisar måste också få gröt”, säger jag och skickar skålen 

vidare. Han strör på kanel och häller i mjölk så att det rinner över kanten. Oh my good, vad 

han är snabb! Jag hinner ju inte med alls, tänker jag samtidigt som jag försöker hjälpa de 

andra barnen vid bordet. Han kastar i sig sked efter sked så att han får en kallsup och hostar 

rakt över bordet. Den gröt som var ämnad för Dannes mage ligger nu utspridd över bordet och 

min högra arm. Pedagogiska måltider, jo jag tackar jag! Politikerna är varmt välkomna att 

äta med oss för att sen betala för sin mat, tänker jag bittert när jag tar papper och börjar torka 

av. Samtidigt är Danne på väg av stolen. ”Nej, du får sitta vid bordet när du äter!”, säger jag 
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och vrider tillbaka honom. Han tar en sked gröt till och jag fortsätter att torka av bordet. Nu 

ålar han av stolen och hamnar under bordet, jag böjer mig ner och får tag i honom. ”Danne, 

när du äter får du sitta på stolen!”, säger jag lite mer bestämt och hjälper honom upp. Varför 

låter man honom springa fram och tillbaka hemma, när vi har kommit överens om att göra 

likadant vid matsituationerna? Åh, jag blir så irriterad! tänker jag och sätter mig ner igen. 

”Tack för maten!”, utbrister Danne och hoppar ner från stolen och springer i väg till 

tvättrummet. Men sitt still unge! tänker jag och tar ett djupt andetag och reser mig upp för att 

hämta tillbaka honom. ”Har du verkligen ätit klart nu?”, frågar jag honom när han står vid 

handfatet och tvättar händerna. ”Japp!”, svarar han utan att släppa sin egen spegelbild. ”Så du 

är mätt i magen och vill inte ha någon smörgås då?”, fortsätter jag. ”Nepp!”, svarar han igen 

samtidigt som han skakar på huvudet. Vi får väl se hur lång tid det tar innan han kommer och 

vill ha en smörgås, tänker jag och går tillbaka till bordet. Jag brer smör på en 

knäckebrödssmörgås åt mig själv och lägger på en ostskiva. Marjo kommer med en kopp 

kaffe och säger ”du ser ut att behöva det här”, ”Åh tack!”, svarar jag lite uppgivet. När jag har 

druckit en klunk av kaffet kommer Danne inspringandes igen och sätter sig på sin stol. Då var 

dags igen, tänker jag och tar en tugga av min smörgås. ”Jag vill ha en smörgås!” utbrister 

Danne och gungar med benen så att hela han studsar på stolen. ”Nej, det får inte du nu”, 

svarar jag lugnt och sansat ”du sa att du hade ätit färdigt när du gick ifrån bordet”. Danne 

skjuter ut stolen i protest och rynkar ihop hela ansiktet samtidigt som han skriker ”jag vill!”. 

”Jag vet att du vill”, svarar jag och förklarar att när man går ifrån bordet betyder det att man 

har ätit klart, precis som han gjorde. Han skriker ännu högre och tårarna rinner längs med 

kinderna, jag reser mig upp och lyfter ner honom från stolen. Han slänger sig ner och ligger 

och sparkar och skriker. Jag för koppen till munnen och dricker lite kaffe samtidigt som jag 

tittar på honom och tänker kära barn, det är inte lätt att vara fyra år och söt som socker! Jag 

vänder mig mot de andra barnen vid bordet och fortsätter att samtala med dem. 

 

Situationen med Josef 

Tankarna snurrar som en virvelvind i huvudet när jag låser ytterdörren och går ner för 

trapporna. Benen känns tunga och jag har en känsla i kroppen som jag inte känner igen. Jag 

har ingen lust att gå till arbetet. När jag kommer ut på vägen möts jag av vårsolens varma 

strålar och jag är tvungen att kisa för ljuset. Jag plockar upp mina solglasögon och börjar gå 
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mot förskolan. Jag tänker tillbaka och minns den kalla vintermorgonen för drygt tre år sedan 

då jag var på väg till mitt förra arbete och var så förväntansfull och pirrig inför min 

kommande förskollärarutbildning. Då var jag självsäker och tvivlade sällan på mig själv. 

 Då kände jag aldrig så här, det var alltid roligt att gå till jobbet! Och arbetet med barnen 

fungerade bra, men nu lyssnar de inte ens på mig, tänker jag när jag närmar mig förskolans 

entré. Jag borde kunna det här, jag har alltid kunnat det här! jag fick ju för sjutton VG i 

pedagogiskt ledarskap hinner jag tänka innan jag kliver in genom dörren.  

”Hej, Linn”, utbrister barnen när jag kommer in på avdelningen, ”god morgon!”, svarar jag 

och ler med ett framkrystat leende. ”God morgon?”, säger min kollega Mia lite frågandes och 

ger mig en undrande blick. Jag möter hennes frågande blick med ett överdrivet stort leende 

och svarar ironiskt ”allt är jättebra!”. Vi skrattar lite i ett samförstånd och hon ruskar på 

huvudet och säger ”du är rolig du!”. Jag går till kylen och tar fram frukosten, då kommer 

Josef och frågar ”får jag sitta bredvid Lisa?”, och jag svarar ”mmm, vi får se”, samtidigt som 

jag tänker undrar om Ville kommer idag, det är ju han som sitter bredvid Lisa i vanliga fall. 

Josef tittar frågandes på mig innan han vänder sig om och frågar Mia samma sak, hon svarar 

honom med att alla får sitta på sina platser. Jag funderar på hennes svar och tänker på barns 

inflytande och delaktighet. Stackarn, han försöker ju ta egna initiativ. Vad spelar det 

egentligen för roll om han sitter på sin plats eller bredvid Lisa? tänker jag utan att 

kommentera Mias svar. ”Varsågoda, nu är det frukost!”, hör jag Mia säga och barnen kommer 

springandes till borden. Vid mitt bord är det fullt och vid en snabb överblick räknar jag till sex 

barn. De kastar sig över grötskålen samtidigt som de överröstar varandra. ”Oj försiktigt, en i 

taget!” uppmanar jag lite försiktigt. Ingen reagerar. En känsla av tomhet infinner sig och jag 

förundras av barnens egocentriska beteende. Alla ska bara ha och helst först och mest. 

Irritationen växer inom mig när jag ser att Lisa har tagit så mycket gröt att det inte räcker till 

hennes kompisar vid bordet. ”Men Lisa, hur tänkte du nu? Nu räcker ju inte gröten till de 

andra!”, säger jag irriterat. Det blir tyst vid bordet en kort stund innan Lisa svarar ”jag tänkte 

att det var bäst att passa på medan det fanns något kvar, jag är hungrig!”. Jag blev helt mållös 

och kände en osäkerhet skölja över mig. Vad skulle jag svara på det?  

Josef har ätit upp sin fil och går ifrån bordet för att lämna sin tallrik. Han kommer tillbaka för 

att äta en smörgås. Jag uppmärksammar att han halvsitter på stolen och det ser ut som att han 

ska springa i väg från bordet när som helst. ”Men hur sitter du?”, frågar jag honom och känner 

hur det börjar krypa inom mig. ”Så här!”, svarar han och drar brödkorgen till sig. ”Ja jag ser 

det”, fortsätter jag ”sätt dig ordentligt är du snäll!”. Han reagerar inte, utan brer smör på sin 
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smörgås istället. Jag känner mig osynlig, hör han inte mig? Hallå! Hör du inte vad jag säger, 

sätt dig på stolen och sitt still! hör jag tankarna skrika i mitt huvud. Plötsligt reagerar jag, 

”Linn, får jag och Abbe leka i storbyggis när vi har ätit färdigt?”, frågar Colin som sitter 

mittemot mig. ”Eh, jag vet inte riktigt om det passar”, svarar jag och reser mig från bordet för 

att kolla vart Josef tog vägen. ”Har du ätit färdigt?”, frågar jag Josef som står i tvättrummet 

och gör grimaser till sig själv i spegeln. ”Nej, jag blev kissnödig”, svarar han och springer 

tillbaka till bordet. Han kan aldrig ha hunnit kissa på den här korta tiden! tänker jag men utan 

att kommentera det. Han sätter sig och fortsätter att äta sin smörgås. Jag undrar varför en del 

barn har så svårt att sitta still på stolen, kan det ha med outvecklade reflexer att göra? tänker 

jag och rotar efter någon forskning eller läst litteratur i mitt minne. Jag slår mig ner på stolen 

med en duns, kroppen känns som bly. Allt känns hopplöst och tankarna far som studsbollar i 

huvudet, varför känner jag mig så värdelös? Ungarna kör över mig, hur har jag förlorat min 

auktoritet? Borde jag inte ha blivit en bättre pedagog efter tre års högskoleutbildning? Vad 

hände? Det här yrket kanske inte passar mig, kan jag verkligen bli en bra förskollärare? 

Att tro på sig själv, att handla utifrån det man tror är rätt, ger ofta en känsla av tillfredställelse. 

Det var precis så jag kände när jag arbetade som barnskötare. Med flera års erfarenhet av att 

arbeta med barn var jag trygg och säker i min yrkesroll. Jag tvivlade aldrig på mig själv och 

gick till arbetet med ett gott självförtroende och ett leende på läpparna. Under min 

förskollärarutbildning hände det något med mig. Jag befinner mig nu i slutet av utbildningen 

och jag känner mig förvirrad, frustrerad och är rädd för att jag håller på att tappa förmågan till 

att arbeta med barn. Nu är vägen till arbetet tung och en känsla av misslyckande fångar mitt 

inre. Vad är det som har hänt med mig? 
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Syfte och frågeställning 

Innan jag började studera till förskollärare bemötte jag barn och handlade utifrån vad jag 

ansåg vara bäst. Jag var självsäker i min yrkesroll och tvivlade aldrig på mig själv. Genom att 

jag har tillägnat mig olika teorier och ny kunskap under utbildningen väcktes många tankar 

och jag började ifrågasätta både mig själv och kollegor. Men fortfarande med ett gott 

självförtroende. I slutet av min utbildning förändrades mina tankegångar och mitt handlande 

gentemot barnen vilket fick mig att känna osäkerhet och jag började tvivla på min egen 

förmåga. Att känna sig förvirrad, osäker och värdelös stundtals, är jag inte ensam om att 

känna. I diskussion med framförallt klasskamrater men även erfarna förskollärare/lärare har 

det framkommit att dessa känslor har överväldigat många.  

Mitt arbete syftar till att utveckla en fördjupad förståelse av och reflektion kring vad som 

händer med människor som bär på en stor praktisk kunskap och som börjar studera olika 

vetenskapliga teorier. Jag vill med denna essä synliggöra svårigheterna med att förvalta ny 

vetenskaplig kunskap och praktisera den i verkligheten, och samtidigt övervinna sin osäkerhet 

i en ny yrkesroll. De frågeställningar jag tänkt ta upp för att belysa mitt syfte utifrån min 

berättelse är: 

 Hur kan den individuella lärprocessen se ut när man går från en yrkesroll till 

en annan inom samma verksamhet?  

 Vilken betydelse har teoretisk kunskap för det praktiska kunnandet?  

 Hur förändrar tillägnandet av teoretisk kunskap pedagogens ledarskap? 

Metod 

Jag har valt att skriva en essä vilket betyder försök, och den är prövande och sökande till sin 

karaktär. Att skriva i essäform innebär att jag utgår från mina egna erfarenheter och gestaltar i 

skrivandets form olika dilemman ur min verksamhet. Jag upplever att jag genom skrivandet 

får reflektera över tankar och känslor som jag sen kan verbalisera. Det blir för mig ett sorts 

självrenande, nästan ett terapeutiskt sätt att förstå mig och mitt handlande.  Detta förklarar 

Maria Hammarén när hon beskriver vikten av skrivandet, för att på så sätt fundera över sina 

egna erfarenheter. Att skriva ner sina tankar kan vara ett sätt att se på sig själv från ett utifrån 

perspektiv och på så sätt få en ny förståelse genom att ompröva sina tankar (Hammarén 2009, 

s.5-7). Hon menar också att skrivandet kan leda till ökad yrkesskicklighet som kännetecknas 
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av förmågan att hantera det oförutsedda, genom reflektion. Skrivandet kan då vara en metod 

för både reflektion och synliggörandet av erfarenhetsgrundad kunskap (Hammarén 2009, s. 

17). 

Metoden jag använder mig av i mitt essäskrivande är reflektion. I Jonna Hjertström 

Lappalainen och Ewa Schwarz tolkning av den amerikanska filosofen John Dewey, menar 

han att tänkandet är som ett äventyr, ett utforskande som tar hjälp av fantasin. Att reflektera 

innebär att söka nya, oupptäckta möjligheter, hitta lösningar och se framåt och inte bara tänka 

tillbaka (Hjertström Lappalainen & Schwarz, 2011, s.110-111). Genom reflektionen kommer 

jag att utgå från min berättelse och mig själv men beskrivandet kommer att ha en generell 

betydelse. Med det menar jag att i min reflektion kommer jag att eftersträva en nivå då jag 

inte bara reflekterar över mig själv och mitt handlande, utan även över min situation och mig 

själv i ett större sammanhang. Detta förklarar Bengt Molander när han tydliggör begreppet 

reflektion och beskriver att det innebär att ta ett kliv tillbaka, för att se och tänka över sig själv 

och sitt handlande, för att få perspektiv på en situation (Molander 1996, s.143). 

Jag kommer att sätta mina reflektioner i ett vetenskapligt sammanhang och pröva den 

praktiska kunskapen mot andra teorier. Jag kommer att utgå från teorier som fenomenologin 

och hermeneutiken genom en dialektisk process. Det innebär att vetenskaper som handlar om 

personer, händelser, sociala och kulturella fenomen ligger till grund för dialog och 

handlingsgemenskap, denna kunskap växer och utvecklas genom fördjupning och insikt. När 

ens uppfattning om ett fenomen fördjupas och det plötsligt framstår på ett nytt sätt, med en ny 

mening, har man genomgått en dialektisk process. 

Fenomenologin är en vetenskap om medvetandet. Det handlar om att tolka det som uppstår i 

vårt medvetande, utifrån våra erfarenheter. Jan Bengtsson beskriver att fenomenologin går ut 

på, att i någon betydelse få grepp om sakerna så som de visar sig i erfarenheten och 

begreppslägga dem. Femenologin är således en erfarenhetsfilosofi som både utgår från och 

gör den naturliga erfarenheten rättvis (Bengtsson 2001, s.26-27).  

Henry Egidius, lärare och lektor i pedagogik, förklarar att hermeneutik betyder tolkning av 

budskap och är ett grekiskt ord. Han skriver att hermeneutik innebär, liksom fenomenologin, 

att man utgår från sin erfarenhet. I våra erfarenheter finner vi värderingar och fördomar som 

skapar vår förförståelse om saker och ting och som vi måste utgå ifrån. Efterhand ändrar vi 

vår förförståelse så att vi kan leva oss in i andra människors liv och föreställningar i andra 

kulturer och traditioner än vår egen. Genom att gå i dialog med texter och människor ökar vår 
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förståelse om världen och vår kunskap om oss själva. Därav får hermeneutiken karaktär av en 

dialektisk process i vilken jaget och omvärlden samspelar på ett sådant sätt att båda parter 

förändras (Egidius 1986, s.52).  

Jag kommer att i dialog med mina klasskamrater, handledningsgrupp och handledare försöka 

tolka och förstå min essä ur olika perspektiv. I en artikel i pedagogmagasinet läser jag  

Perspektivbyte är en av de svåraste uppgifter vi kan stå inför, eftersom det förutsätter att vi ska 

se något från en annan position än den vi är i. Det innebär att vi måste ”missförstå” oss själva 

och den egna positionen. [...] Omöjligheten att se kullens baksida innebär att vi måste vidga vårt 

seende, även om det är ansträngande, för att få syn på det vi inte ser. (Emsheimer 2007).  

Tillsammans kommer vi att vända och vrida på mitt dilemma för att få en ökad förståelse för 

dilemmat och mig själv, min situation och min utvecklingsprocess.    

I min berättelse har jag tagit hänsyn till sekretessen och givit barn och kollegor fingerade 

namn. Jag har även beskrivit miljö, tid och omgivning på ett sätt, där alla eller ingen kan 

känna igen sig.  

En icke tvivlande period 

Att lära sig saker handlar om att plötsligt förstå något man alltid förstått, men 

på ett nytt sätt (Doris Lessing) 

Tvivlets motsats är tro och övertygelse 

I yrken där man arbetar med människor krävs egenskaper och kunskaper som är svåra att 

beskriva, en så kallad praktisk kunskap. Det är en kunskap som är svår att mäta och sätta ord 

på, för den praktiska kunskapen sitter i varje människas kropp och framhävs intuitivt. Viss 

kunskap kan jag läsa mig till och viss kunskap lär jag mig ur livets erfarenheter. Svårigheterna 

uppstår när jag ska förena teoretisk kunskap som jag läst mig till med praktiskt handlande. 

Vad är det som gör det så svårt? Det borde bli enklare när man får teoretisk kunskap som gör 

att man förhoppningsvis får en ökad förståelse för olika saker och situationer inom sitt yrke. I 

mitt fall i arbetet med barnen. Jag upplevde som barnskötare att jag hade den kunskap som 

krävdes, vad behövde jag mer? Jag fick ofta höra att förskollärarna hade ett annat ”tänk”, men 

min uppfattning var att vi utförde samma arbetsuppgifter, så vad tänkte de på? När jag 

påbörjade min utbildning var jag väldigt nyfiken på det där ”tänket” som jag skulle få, och jag 
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utgick ifrån att när jag var klar skulle jag förstå det och allt skulle falla på plats. Men under 

min utbildning till förskollärare har jag med hjälp av all teoretisk litteratur, i samband med 

mitt praktiska yrkesutövande, bara blivit förvirrad, osäker och börjat tvivla på mig själv. Bernt 

Gustavsson, fil. dr i idéhistoria, forskare och lärare, skriver i Kunskapsfilosofi. Tre 

kunskapsformer i historisk belysning, om tvivel och övertygelse. Han menar att ”Tvivlets 

motsats är tro och övertygelse. När vi vet hur vi ska handla har vi uppnått ett tillstånd av 

övertygelse. Vi genomgår alltså en process från osäkerhet och tvivel, till en övertygelse om 

hur vi ska handla” (Gustavsson 2000, s.140). Att jag just nu är osäker och tvivlar på mig själv 

ingår alltså i min utvecklingsprocess, men hur kommer det sig då att jag inte kände någon 

osäkerhet eller tvivel tidigare? Jag tänker på det klassiska uttalssättet ”det man inte vet, lider 

man inte av”, men att andra människor runt om mig kan lida på grund av min okunnighet som 

jag omedvetet förmedlar i mina handlingar. Jag handlade alltid utifrån vad jag trodde var rätt 

och utgick ifrån att mina kollegor också handlade rätt, detta gjorde att jag aldrig ifrågasatte 

någonting. Hos mig fanns det oftast ingen vågskål om rätt eller fel, det fanns bara rätt. Men 

var jag verkligen en lika bra barnskötare och ledare, som jag kände mig? Det kommer jag att 

reflektera över med en självkritisk blick längre fram i essän, under kapitlet 

identitetsförvirring. Men jag tänker också på att en av anledningarna till att jag inte kände 

något tvivel eller osäkerhet tidigare kan bero på att jag och mina kollegor delade samma 

livsvärld och handlade av vana.  

 

Livsvärld 

Edmund Husserl, fenomenologins grundare, talade om vetenskap och livsvärld. Enligt 

Gustavssons tolkning av Husserl, menar han att kunskapsprocessen startar i samband med hur 

saker och ting framträder i vårt medvetande. Medvetandets innehåll finns i livsvärlden och är 

den konkreta vardagen som vi lever i, och där vi utövar olika aktiviteter och handlingar. Den 

utgörs av det vi är invanda och bekanta med och det vi känner oss trygga och hemma i. Det 

innebär också att vi omedvetet har förutfattade meningar, teoretiska föreställningar och 

traditioner (Gustavsson 2000, s.72). Jag tänker på mig och mina kollegor och på hur vårt 

pedagogiska arbete och samarbete såg ut. Jag var yngst på arbetsplatsen vilket innebar att jag 

lärde mig av de äldre och mer erfarna kollegorna. Jag upplevde att de var kompetenta 

pedagoger och jag sög åt mig av deras kunskap. Jag ansåg att de handlade och agerade på ett 
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bra sätt utefter de teoretiska kunskaper de hade. Eftersom jag tog till mig och handlade efter 

deras föreställningar och livsvärld, för att jag trodde att det var rätt, blev jag bekräftad, 

uppmuntrad och övertygad om mitt handlande. Denna bekräftelse gav mig tillfredställelse och 

en känsla av välbehag vilket gjorde mig säker i min yrkesroll. Men jag vill poängtera att det 

var i interaktion med kollegorna som jag växte i min yrkesroll, och därmed är benägen att 

hålla med Alfred Schutz, som Gustavsson skriver om. 

I Gustavssons tolkning av sociologen Alfred Schutz, skriver han att Schutz utvecklade 

fenomenologin från det att kunskap ansetts vara knuten till människans medvetande, till att 

också omfatta den sociala världen. Han betonar att Schutz anser att kunskapen delas av många 

och har därmed en kollektiv, gemensam karaktär. Han framhåller även att i livsvärlden ingår 

också sociala handlingar och mönster, sociala regler som är rådande och uppbyggda 

institutioner. Detta utgörs i vardagskunskapen, i människors vardagliga handlande 

(Gustavsson 2000, s.76). Då tänker jag på vårt praktiska kunnande i arbetet med barnen, hur 

vårt handlande är avgörande i olika situationer. Förskolan som institution är uppbyggd av 

rutiner, traditioner och måste ha en tydlig struktur för att kunna fungera som en social 

konstruktion. Om man ser till mitt agerande gentemot Danne i lekhallen så handlade det först 

och främst om att upprätthålla regler ur säkerhetssynpunkt, då jag var ensam pedagog denna 

morgon och ville ha barnen samlade. Det handlade även om att jag var rädd att Danne skulle 

skada sig. Om man ser det ur ett annat perspektiv så kan det också handla om gränssättning 

och att vara konsekvent i sitt handlande. Men då handlar det mer om expertkunskap, eller 

vetenskaplig kunskap och det är en lika viktig del som gör att vi kan tolka och förstå det 

vardagliga i livsvärlden. Som till exempel varför det är viktigt med gränssättning för barn. 

Men det som präglar vardagen, enligt Schutz, är vanan och rutinen.  

Jag tänker att den kunskap jag använde mig av satt i rutiner och vanor vi hade på förskolan. 

När jag ser tillbaka på mitt handlande vid matsituationen med Danne, då han ideligen går från 

bordet, håller jag fast vid att när man lämnar bordet har man ätit färdigt och det är 

förmodligen en nedärvd tradition hos mig som person samt av förskolan som institution. Jag 

reflekterar inte över varför det är så utan handlar av vana, utifrån hur man alltid har gjort. Det 

kan bero på att jag delar samma värdering och tradition om vett och etikett vid matbordet som 

mina kollegor och förskolans norm. Det handlar återigen om vikten av gränssättningar och att 

vara konsekvent i sitt handlande. När jag handlar utifrån vad jag tror är rätt och med den 

kunskap som de erfarna kollegorna har präglat på mig, får jag bekräftelse. Bekräftelsen ger 

mig en behaglig känsla och som gör mig övertygad om det viktiga i mitt handlande, vilket gör 
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att jag handlar likadant i situationer som kräver det. Bengt Molander, docent i teoretisk 

filosofi och lärare, tolkar Schön i Kunskap i handling där han beskriver den reflekterande 

praktikern. Schön menar, enligt Molander, att viljan att följa någon utan att från början veta 

vad man lär sig är ett grundmönster för lärande i praktiken. Han menar att levande kunskap 

och kunskapens drivkrafter måste ses som en helhet, vilket innebär att lärandets 

förutsättningar betonas (Molander 1996, s.132). Detta innebär för mig att praktiskt lärande 

sker i våra handlingar, rutiner och vanor. Så länge jag inte misstror eller ifrågasätter den 

kunskap som präglas på mig väljer jag att lära mig utav den. På detta sätt har jag arbetat och 

lärt mig under mina år som barnskötare. Men hur kommer det sig, att jag går från 

självsäkerhet och en övertygelse om att jag har den kunskap som krävs i mitt yrke, till att 

tvivla på mig själv och min yrkesroll? 

En tvivlande period 

Egentligen vet man något när man nästan ingenting vet. Tvivlet växer med 

kunskaperna (Johann Wolfgang von Goethe). 

 

De första tre terminerna av min utbildning hade jag fortfarande ett gott självförtroende och jag 

kombinerade praktik med teori på ett bra sätt. Jag försökte omsätta ny kunskap som jag fick 

av litteraturen till mitt arbete med barnen. I form av dialoger och diskussioner förde jag och 

mina kollegor verksamheten framåt. Jag kände hur min kunskap sakta började förändras och 

jag fick insikt i en djupare förståelse för barns utveckling och lärande. Jag minns vid ett 

tillfälle när två barn körde ner bilar och andra föremål från rutschkanan och hur frustrerad jag 

blev när de blev tillsagda att de inte fick göra så. Jag hade precis läst om leken och små barns 

matematik och fått kunskap om hur barn utforskar sin omvärld genom leken. Jag kunde se att 

dessa två barn bland annat utforskade avstånd, friktion och fart men också storlek och 

föremål. Det sprudlade glädje om barnen, vilket innebar att deras utforskande lek var 

lustfylld. Det som gjorde mig frustrerad var att kollegor inte såg det jag såg, och att jag hade 

svårt att förklara utifrån teorier om vad jag hade sett och hur viktigt det var för barnen. Många 

gånger kunde jag känna mig oförstådd. När jag kunde relatera olika saker barnen gjorde, 

uttryckte och utförde, till teorier blev jag entusiastisk och upprymd och försökte dela med mig 

av min nya kunskap, men bemötandet jag fick var inte alltid lika entusiastiskt. Men kunde jag 
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verkligen kräva en sådan förståelse av mina kollegor? Om jag försöker att inta deras 

perspektiv kan det vara så att de upplevde mig som besvärlig och analytisk. Jag kan tänka mig 

att de upplevde att jag var insnöad av alla dessa teorier och att jag inte kunde se hela 

sammanhanget. De tänkte förmodligen utifrån andra faktorer som ljudnivå, säkerhetsrisk och 

gränssättning. Att köra olika föremål nerför rutschkanan kan leda till att andra barn gör sig 

illa, det låter högt vilket ökar bullernivån i rummet och att det inte fungerar att femton barn 

ska köra ner saker från rutschkanan. När jag ser på det från detta perspektiv får jag en ökad 

förståelse för mina kollegors respons, för att när jag tänker efter förstod inte jag heller själva 

innebörden och den fördjupade förståelsen mellan teori och praktik innan min utbildning. Det 

är förmodligen det unika ”tänket” för förskollärare, att kunna se ur olika perspektiv och att 

kunna omsätta teori med praktik i vardagen. Men situationer som denna har kanske mer med 

avväganden att göra, att kunna avgöra när man kan vara tillåtande eller inte och i vilket syfte, 

då spelar nog yrkestiteln mindre roll. Men trots svårigheter som dessa kände jag mig ändå 

ganska säker och slukade all ny kunskap jag fick. Men en bit in på fjärde terminen började en 

känsla av osäkerhet infinna sig.  

Osäkerheten uttrycktes i mitt handlande och jag kände att jag började tappa greppet i olika 

delar och situationer i mitt arbete. Från att ha utstrålat en auktoritet, kunnat fånga barnens 

intressen och uppmärksamhet kände jag mer och mer hur denna förmåga sakta gled ifrån mig. 

Innan utbildningen gav jag till exempel barnen raka svar och uppmaningar, som i Dannes fall 

när jag svarar Fia om lekhallen. Men i situationen med Josef är jag både otydlig och osäker i 

mitt bemötande av barnen. Jag ger dem svar som: ”vi får se” och ”kanske”, vilket gör att de 

söker sig till min kollega som ger dem tydliga svar. Jag reflekterade inte då över att det var 

dessa bitar av mig som hamnat i gungning utan jag hade bara en massa känslor som gnagde 

inom mig. Till en början sköt jag det ifrån mig och gjorde det förbjudna, skyllde på barnen. I 

dialog med kollegor kunde jag uttrycka: ”hjälp vad barnen är röriga idag” eller ”de var helt 

hopplösa under samlingen”.  

Allt eftersom tiden gick eskalerade min osäkerhet och övergick i tvivel. Jag började tvivla på 

mig själv men vågade varken erkänna det för mig eller för mina kollegor, detta märktes nog 

på mig då jag förmodligen inte upplevdes lika glad och sprudlande som jag brukade. Tillslut 

blev känslorna för starka och tvivlet för stort vilket gjorde att jag började reflektera över vad 

jag gjorde för fel. Fredrik Svenaeus, professor vid centrum för praktisk kunskap, beskriver att 

kroppen styrs av olika känslor, för att känslorna i sig är en drivande kraft till handling. För att 

kunna nå fram till emotionell intelligens måste man kunna styra och tämja sina känslor genom 
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att bli medveten om dem. Vid medvetenhet kan tanken och viljan förändra känslan, speciellt 

om den är av negativ art och därför en känsla vi vill undvika (Svenaeus 2009, s.94). Det var 

när min tankeverksamhet kom igång och reflektionen startade, jag blev medveten om hur jag 

kände. Detta gjorde att tankarna började snurra ännu mer och jag började analysera allt, vilket 

medförde att osäkerheten och tvivlet växte sig ännu större. Nu tvivlade jag inte bara på mig 

själv utan på hela min situation och yrkesexistens.  

 

Reflektion skapar dialoger 

En reflektionsprocess startade inom mig och det gjorde att en viktig del föll på plats, 

erkännandet av mig själv. Jag insåg att det hände något med mig men jag visste inte vad. 

Molander förklarar detta på ett bra sätt som får mig att lättare förstå konsten att förlösa 

kunskap. Han skriver: 

En insikt om (förståelse av) gränserna för den egna kunskapen – och andras – är en del av den 

kunskap man måste ha för att på ett allvarligt och framgångsrikt sätt kunna engagera sig i 

försöket att uppnå och utsträcka sin »positiva» kunskap och förståelse. Bristen på kunskap måste 

först och främst erkännas. För det andra måste kunskapsanspråk visas fram öppet och utsättas 

för frågor, detta för att göra gränserna för den föregivna kunskapen synliga. [...] Det betyder inte 

att kunskapsanspråk måste uttryckas (helt) i ord. Inte heller förståelsen av den egna kunskapens 

gränser måste kunna uttryckas så. Formuleringar är viktiga främst för att tala om det som finns 

omkring (den levande) kunskapen. (Molander 1996, s.89). 

Som jag tolkar Molanders citat är detta precis vad som hände mig. När jag väl hade erkänt 

mina känslor och accepterat mitt tvivel började jag försiktigt att prata om det med andra 

människor i min omgivning. Det hade kanske varit mest logiskt att prata med mina kollegor, 

men min yrkesstolthet stod i vägen. Det kändes som ett misslyckande att faktiskt erkänna att 

jag inte kunde hantera en barngrupp eller till och med vissa enskilda barn. När jag började 

lyfta mina tvivel och sätta ord på mina känslor och funderingar med människor som jag litade 

på i min omgivning, fick jag en hel del oväntad respons. De kände igen sig i mina känslor och 

relaterade till olika situationer hos dem själva. Jag var inte ensam. Med den bekräftelsen 

vågade jag gå vidare i min process och lyfte mitt dilemma med mina klasskamrater. Där blev 

bekräftelsen ännu större och i dialog med dem kunde vi verkligen fördjupa oss i våra tankar, 

känslor och tvivel ur olika perspektiv. Då insåg jag att detta var en del av min 

utvecklingsprocess och kände mig mogen att även involvera mina arbetskamrater. 
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Under min resa av reflektion och skrivande har jag fått en ökad förståelse för hur viktig 

dialogen är. Då menar jag inte bara dialogen mellan individer utan även den inre dialogen 

som jag har med mig själv. Molander hävdar att dialogen är en sida av all kunskapsbildning 

och den visar sig i sättet vi försöker uppnå en ”rättfärdigad ömsesidig förståelse” (Molander 

1996, s.93) av begrepp, normer, teorier, skäl, sätt att handla – och inte minst oss själva. Han 

beskriver vidare att:  

I den sokratiska dialogen gäller det inte i första hand att försvara ens egna åsikter och kritisera 

vad andra människor tror. Det väsentliga är att komma till klarhet om sig själv, sina tankar, sin 

kunskap, okunskap och så vidare tillsammans med andra och då också komma till klarhet om 

andra. Det är en ömsesidig upplysnings- och reningsprocess, samtidigt som en 

förståelsegemenskap befästs. (Molander 1996, s.91). 

Det var genom dialogen vi fick aha-upplevelser och förstod att vi alla kände och upplevde på 

liknande sätt. Det var i dialogen som jag och mina klasskamrater dissekerade olika dilemman 

som vi hade vissa känslor och tvivel om. Där kunde vi vrida och vända på vårt handlande 

utifrån olika perspektiv, utan att faktiskt komma fram till en lösning eller svar. Däremot fick 

vi olika sätt att se på problemen som gav mig förändrade känslor inför dem. Bara bekräftelsen 

på att andra faktiskt förstod mig och mina känslor, gjorde det lite lättare. Jag kände mig inte 

lika misslyckad och skamsen längre.  

Margareta Normell, lärare och psykoterapeut, förklarar på ett bra sätt pedagogens känslor av 

”själv” i arbetet. I sin bok Pedagogens inre rum – om betydelsen av känslomässig mognad 

beskriver hon att det krävs ett inre arbete där man övergår från ett sätt att se på sig själv till ett 

annat, för att kunna möta allt det nya och kunna identifiera och integrera detta med sig själv. 

Detta kallar hon för det uppvaknande självet och finns i den nyutbildade pedagogens vardag. 

Hon skriver också om känslan av kärnsjälv tillsammans med andra som finns i lusten att följa 

andras förslag och idéer, i trygghetskänslan tillsammans med andra, i behovet av 

ömsesidighet och delaktighet.  Att vi vuxna, precis som barn, behöver själv-reglerande-andra 

som kan bekräfta det vi gör, tänker och känner (Normell 2004, s.80-81). Detta får mig att 

tänka på varför min osäkerhet och mina tvivel växte sig större och känslan av att inte våga 

prata om det med mina kollegor uppstod. Jag funderar på om det kan vara så att jag som 

barnskötare kände en trygghet i mina kollegor och lutade mig mot dem när jag behövde. Jag 

överlät det slutgiltiga ansvaret på dem. När jag återgår till berättelsen om Danne, där jag 

uttrycker en lättnad över att Eva börjar om en kvart, får jag en känsla av att hon kommer att ta 

över ansvaret för barnen och verksamheten. Skillnaden från då till nu är att jag inte längre kan 
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lämna över ansvaret på samma sätt. Det är här kärnsjälvet synliggörs, enligt min tolkning, det 

visar sig i arbetet med att bemästra sin uppgift som förskollärare. I och med att jag snart är 

färdigutbildad bär jag samma ansvar som mina förskollärarkollegor, vi är jämlika ur ett 

yrkesmässigt perspektiv. De, liksom jag, har förmodligen högre krav och andra förväntningar 

på mig nu än tidigare, vilket gör det ännu svårare att erkänna mina känslor av misslyckande. I 

vårt kärnsjälv utlöses känslor av agens, koherens och kontinuitet som ständigt sätts på prov, 

det är precis det som har skett i min utvecklingsprocess, mitt kärnsjälv har satts i gungning. 

Man kan säga att min strävan efter ny kunskap är en faktor (agens) av att olika känslor har 

väckts hos mig, och att jag i olika sammanhang (koherens) har fått tänka och agera utifrån 

olika perspektiv. Jag har fått ändra mitt arbetssätt på grund av förhållningssätt, regler och det 

stora ansvar som jag får som förskollärare, den kontinuitet jag har varit i behov av har brutits 

upp.  

Enligt läroplanen ska vi förskollärare leda arbetslaget och den pedagogiska verksamheten 

samt ansvara för barnens utveckling och lärande. Det betyder inte att vi inte gör det 

tillsammans och att vi som arbetslag stöttar varandra, men insikten om det stora ansvar jag 

faktiskt får väcker en osäkerhet hos mig. Eller kanske handlar det om prestationsångest i 

samband med en identitetsförvirring, att jag har för höga krav på mig själv i rollen som 

förskollärare. Jag tror att andra förväntar sig att jag ska vara på och handla efter ett visst sätt 

för att jag blir förskollärare, precis som jag själv trodde innan min utbildning, att jag skulle få 

ett visst ”tänk” och allt skulle falla på plats. Men med min nya yrkesroll förändras även min 

yrkestitel och en del av min yrkesidentitet. Mitt trygga kärnsjälv hamnar i gungning för att jag 

är på väg ut på okänt hav. Jag vet vad jag kan, men plötsligt behöver jag tänka på ett annat, 

lite djupare sätt genom olika perspektiv, för att handla rätt. Jag står med en fot i varje 

yrkesbenämning, barnskötare och förskollärare. 

 

Identitetsförvirring 

Under mina tre år som student har jag ofta känt mig splittrad som yrkesperson. Jag känner att 

det är en stor fördel att få gå en erfarenhetsbaserad utbildning samtidigt som jag arbetar, 

eftersom jag kan omsätta teori i praktiken parallellt hela tiden. Men trots fördelar har jag 

upplevt en del svårigheter också. I och med att jag får en ökad och fördjupad kunskap, 

förväntas det också av mig att jag implementerar den i mitt arbete. Det blir på ett sätt min 



Linn Forssén 800813 
 

19 
 

skyldighet att försöka tänka och handla utifrån en förskollärarroll, vilket innebär att det är mitt 

ansvar att planera och föra den pedagogiska verksamheten framåt ur ett lärandeperspektiv. I 

läroplanen står det specifikt vad förskollärarens ansvar är inom områden som, normer och 

värden, utveckling och lärande, barns inflytande, förskola och hem samt samverkan med 

förskoleklass, skola, fritidshem och uppföljning, utvärdering och utveckling. Det är ett stort 

ansvar som jag måste vårda med ömhet. Jag tränas i att tänka, planera och handla utifrån det 

stora ansvar jag kommer att få, vilket innebär att jag utför arbetsuppgifterna i praktiken. Det 

som gör mig förvirrad och splittrad är förväntningarna på mig när jag står någonstans 

mittemellan, jag är mer än barnskötare men inte ännu förskollärare. Det känns som att jag 

pendlar mellan skyldigheterna att agera och handla som en förskollärare, men jag har inte 

rättigheterna att kalla mig det än.  

Ibland känner jag mig som en skådespelare som måste ikläda sig olika roller för sitt arbete. 

Skådespelaren Maria Johansson skriver i Vad är praktisk kunskap? att för henne som 

skådespelare, är kostymen ett av det viktigaste verktyget för arbetet på scen, det är den som 

gör att hon kan korrespondera med sin rollfigur i sin gestaltning (Johansson 2009, s.262-263). 

Min tolkning av Johansson är att kostymen är ett viktigt verktyg för själva föreställningen, 

den förstärker hennes roll på scen. Men jag tror inte att kostymen har någon större betydelse 

när hon ska anta sig en roll, då handlar det nog mer om att kunna relatera till sin rollfigur på 

olika sätt. Men när hon väl har antagit sig rollen blir kostymen en viktig del för framställandet 

och dess gestaltning. Detta får mig att fundera på om kostymen, som verktyg, är viktig i alla 

praktiska yrken där man arbetar med människor. Jag tänker på skådespelare, poliser, 

brandmän och sjukvårdspersonal, alla har kostymer som representerar deras yrke. Men säger 

de något om deras kunskap? Ja, på ett sätt visar kostymen en examen vilket innebär rätten till 

att bära yrkestitelns uniform. Men den visar inte om man utövar sitt arbete med, enligt 

Aristoteles, praktisk visdom. De synliga kostymerna som de ovan nämnda yrkena har, ger 

också en statushöjande stämpel, men trots det har jag till exempel mött undersköterskor som 

jag upplever har mer praktisk kompetens än vissa sjuksköterskor. Vad säger det om vikten av 

synliga kostymer eller uniformer?  

Jag tänker på mitt eget yrke, där vi alla inom förskolan har osynliga uniformer. Jag bär en 

uniform som har olika funktioner och uttrycksätt beroende på vilken roll jag har. Min 

barnskötaruniform visar och uttrycker den praktiska kunskapen, det är en luftig modell så att 

jag får plats med all erfarenhet jag har och kommer att få med tiden. Uniformen har även en 

hel del fickor som kan fyllas med kunskap och visdom. När jag iklär mig rollen som 
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förskollärare använder jag samma uniform men då är fickorna fyllda med teoretisk kunskap, 

andra perspektiv och en större horisont av praktisk visdom. Det är inget som syns. Det är nu 

det blir svårt på förskolans scen, tidigare har vi haft våra tydliga roller, men vilken har jag nu? 

Jag bär samma uniform, men är fickorna fyllda eller inte? Både jag och mina medaktörer har 

svårt att se vilken roll jag intar i olika situationer, vilket gör att jag blir osäker och inte vet 

vilken kunskapsficka jag ska öppna. Det här kan man se i situationen med Josef när han 

springer från frukostbordet. Här är jag inte alls lika konsekvent som jag var med Danne i en 

liknande situation, men det kan bero på att jag har fått en ökad kunskap om barns utveckling 

och funderar över vad hans rörelsebehov kan bero på. Barn gör så gott de kan, och det brukar 

alltid finnas en bakomliggande orsak till deras reaktioner och handlingar. I Dannes situation 

visste jag inte bättre och handlade utifrån vad jag trodde var rätt.  

När jag sakta började fylla fickorna med episteme (Gustavsson 2000, s.35-66) kände jag hur 

min roll som ledare förändrades. Tidigare bemötte jag barn och situationer utifrån intuitivt 

handlande och av erfarenhet, vana och rutin. Jag försökte skapa goda relationer med både 

barn, föräldrar och medarbetare och upplevde mig själv som en empatisk och strukturerad 

ledare, som utstrålade en lagom dos av auktoritet. Jag var vänlig, bestämd och konsekvent. 

Men var det verkligen så? Ju mer kunskap jag fyllde fickorna med, ju mer insikt om mitt 

bemötande och handlande fick jag. På grund av fördjupade kunskaper såg jag nu situationer 

på nya sätt vilket gjorde att jag agerade annorlunda. Min metodiska karta bestod inte längre 

bara av en väg som gick rakt fram utan nu såg jag plötsligt stigarna som avvek från vägen. 

Dessutom hade jag fått en holistisk syn som gjorde att jag såg längre fram på stigarna, vilket 

medförde svårigheterna i att välja vilken stig som var bäst. Plötsligt öppnades en hel 

världsatlas som gav mig massor av alternativa vägar att följa. Hur kommer det sig då att min 

roll som ledare förändrades? 

Kjell Granström, professor i pedagogik, påpekar att det inte är rollinnehavaren som skapar sin 

roll utan det är rollen som avgör hur individens handlingar och agerande ska gestaltas. 

Granström diskuterar kring tre olika sorters roller, den strukturella, interaktionistiska och den 

systemiska. I den strukturella rollen tilldelas man av organisationen vissa befogenheter och 

mandat samt rättigheter och skyldigheter. Detta för att skapa struktur och tydlighet för den 

som ska inta rollen. De interaktionistiska rollerna skapas i möten och samspel med andra 

människor. Det finns med andra ord inga färdiga roller utan de omkonstrueras vid olika 

situationer, platser och med olika människor (Granström 2003, s.182-187). Detta får mig att 

förstå problematiken på förskolans scen, varför det är så svårt för både mig och kollegor att se 
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vilken roll jag innehar där och då. Jag tänker mig att som barnskötare har jag en 

interaktionistisk roll som håller på att omförhandlas till en strukturell. Problemet uppstår då 

jag inte riktigt än har rättigheterna till den strukturella rollen, men skyldigheterna till att tränas 

i den. En konflikt uppstår inom mig då jag ska förena dessa två roller, varav den ena ideligen 

omförhandlas och den andra har jag inte riktigt rättigheterna till, vilket gör mig osäker och 

otydlig. Jag tänker då på situationen med Josef då han frågar om han får sitta bredvid Lisa och 

jag inte kan ge honom ett tydligt svar. Granström poängterar att lärare som inte lever upp till 

den strukturella rollen kan skapa förvirring och ångest hos eleverna (Granström 2003, s.184). 

Detta förklarar varför Josef vänder sig till Mia och frågar samma fråga som han ställde mig, 

mitt agerande gjorde honom förvirrad.  

 

Tre kunskapsformer 

Filosofen Christian Nilsson skriver i Vad är praktisk kunskap? sin tolkning av Aristoteles 

kunskapsformer, där han delar in kunskap i tre olika delar, episteme, techne och fronesis. Med 

ett nytt perspektiv kan jag återgå till situationen med Danne och se att jag som barnskötare 

handlade utifrån techne och till viss del fronesis. Enligt Nilsson finns techne i våra kroppar 

och ges utlopp i vårt handlande. Den hjälper oss inte att fundera ut vad eller varför vi ska göra 

på ett visst sätt, utan hur vi ska göra (Nilsson 2009, s.47). Min tolkning av techne är att det är 

en kunskap som utövas och lärs in i praktiken. Detta kan man se tydligt i mitt handlande med 

Danne, då jag konsekvent sätter honom på stolen vid frukostbordet. Jag funderar inte på 

varför jag handlar på det viset utan bara gör så av vana och av vetskap om att det är så man 

gör på den förskolan. Jag ansåg mig också ha kunnighet i vad det innebar att vara konsekvent, 

att stå fast vid vad man hade sagt, utan undantag. Jag och mina kollegor upplevde att barnen 

kände sig trygga och de visste var de hade mig. Men var det verkligen så?  

Om jag leker med tanken och intar barnens perspektiv kan det vara så att de upplevde mig 

som hård och odemokratisk i mitt handlande. De kanske kände att det inte var någon idé att 

ifrågasätta mina beslut, för att jag envist höll fast vid vad jag hade sagt. Jag visade inte att 

man kunde kompromissa och att även vuxna kunde ha fel. Utifrån detta perspektiv ifrågasätter 

jag min goda självkänsla som barnskötare.  
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Techne står alltså för själva handlandet utan ett slutmål, till skillnad från fronesis – praktisk 

klokhet. Nilsson skriver att Aristoteles ansåg att fronesis var ett intellektuellt tillstånd och den 

högsta formen av praktisk kunskap. Dess mål är alltid av godo, och existerar endast till en 

konkret handlingssituation. Han förklarar att det är när vi hamnar i ett dilemma som vi 

använder oss av fronesis, ”Det känns rätt att handla på ett visst sätt i en viss situation” 

(Nilsson 2009, s.47-48). Min tolkning av fronesis är att den endast kan existera i rörelse och 

är en kunskap som inte är konstant, utan framstår och förändras med livets alla olika 

situationer. Den bor, liksom techne, i människans kropp men styrs av tanken och syns i 

handlingen till att förändra en situation till det bättre, både för en själv och för personen eller 

personerna man sampelar med. Jag tror att alla människor hamnar i fronetiska situationer, 

men alla människor har inte förmågan att bruka fronesis, att handla utifrån praktisk klokhet. 

Nilsson skriver att:  

Den som har fronesis har förmågan att » överväga sådana saker som är goda och nyttiga för 

honom själv, inte bara partiellt, till exempel med avseende på hälsa eller styrka, utan med 

hänsyn till ett gott liv överhuvudtaget» (Nilsson 2009, s.53).   

Utifrån min tolkning av Nilssons citat bekräftar han vad jag tror. Alla människor kan ha 

kunskap om det goda utan att handla gott. Fronesis är en förmåga, tanken om att den är 

medfödd eller inlärd lämnar jag åt läsaren att filosofera om. Men jag tror också att personer 

som väljer att arbeta med människor har mer eller mindre förmågan till fronesis. För att när 

man arbetar med människor styrs man av känslor, och då är det viktigt att ha en moralisk 

instinkt. Det handlar om den emotionella intelligensen, att kunna hantera och styra sina egna 

känslor, för att kunna förstå andras och på så sätt besvara dem på ett ansvarsfullt sätt. Varför 

är då emotionell intelligens viktigt i det här sammanhanget? Svenaeus menar att det är för att 

kunna handla klokt, för att kunna bruka fronesis i situationer som kräver det. Det handlar inte 

om att undvika obehagliga känslor utan om att ha rätt känsla vid rätt tillfälle på rätt plats vid 

rätt tidpunkt (Svenaeus 2009, s.91-95). Ett tydligt förekommande exempel på en fronetisk 

situation inom förskolan är lämningssituationer. En del föräldrar har väldigt svårt att lämna 

sina barn på förskolan av olika anledningar, vilket kan resultera i utdragna och ångestfyllda 

lämningar. I dessa situationer gäller det för mig som pedagog att avväga när det är rätt 

tillfälle, rätt plats och vid rätt tidpunkt, jag går in och hjälper barnet och föräldern med 

avskedet. I den handlingssituationen brukar jag fronesis. 

Techne och fronesis är de två huvudsakliga kunskaperna som fyller min uniform som 

barnskötare. Under min förskollärarutbildning fylldes fickorna med teoretisk kunskap allt 
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eftersom tiden fortskred. Episteme är Aristoteles begrepp för den teoretiska vetenskapen, och 

i Nilssons tolkning skriver han att det är en kunskapsform vars objekt är konstant. Han ger en 

tydlig förklaring om vad det innebär när han beskriver: ”har vi väl en gång upptäckt 

förhållandet mellan en cirkels radie och dess omkrets, så behöver vi inte mäta upp det varenda 

gång” (Nilsson 2009, s.44). Detta citat innebär för mig att episteme är en kunskap som man 

läser sig till, den kan läras ut och bevisas. Den bygger på forskning och vetenskap, inte 

erfarenhet. Det är precis vad jag har gjort under min utbildning, läst vetenskaplig litteratur 

som bygger på forskning, gammal som ny. All denna kunskap som jag har tagit till mig och 

förstått har jag försökt att förena i praktiken. Tack vare episteme har jag fått en fördjupad 

förståelse om barns utveckling och det har gjort mig mer ödmjuk inför barnen och olika 

situationer. Jag kan se saker och ting ur olika perspektiv, vilket många gånger har gjort mig 

osäker och förvirrad. I Josefs situation ser man tydligt hur jag tvekar, ger otydliga svar till 

barnen samt analyserar i mina tankar. Detta utstrålar en osäkerhet hos mig som gör att jag inte 

är lika tydlig som ledare. Trots att jag har min uniform fylld med både techne, fronesis och nu 

också episteme så känner jag mig mer osäker än någonsin. Detta har jag under essäskrivandets 

gång, insett beror på att jag började reflektera. I och med studierna och all dess litteratur 

startade en reflektion hos mig, när jag sen försökte omsätta teorier i praktiken uppstod en del 

konflikter och dilemman inom mig. Det var inte så lätt. De teoretiska kunskaperna passade 

inte alltid in i praktiken och barnen agerade inte som jag hade förväntat mig. Jag var inte 

samma pedagog som tidigare, jag upplevde att jag hade tappat greppet om barnen. Jag kände 

mig inte lika flexibel och spontan, utan mer frustrerad över vilken epistemeficka på uniformen 

jag skulle öppna och luta mig mot. Jag hade ofta dåligt samvete för olika saker, när jag till 

exempel kände att jag hade sagt ifrån på ett hårt sätt till ett barn, eller inte haft tid att lyssna på 

barnet som berättade om sin helg, och så vidare. När frustrationen blev som störst kom jag till 

en punkt då jag ville förändra min situation, jag stod inte ut med att känna mig misslyckad 

som pedagog. 
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Fronesis - en förutsättning för att uppnå sofia 

Nilsson har tolkat Martin Heidegger, en av de viktigaste och djärvaste Aristotelesläsarna, i sin 

text. Där beskriver han att enligt Heidegger är fronesis besläktad med samvetet. Nilsson 

förklarar det på följande vis: 

Med detta som ledtråd kunde vi försöka förstå oss på att beskriva det fronetiska, kloka, 

handlandet som »samvetsgrant». Att handla samvetsgrant betyder att man handlar med en viss 

uppmärksamhet och omsorg. Det extra elementet i fronesis, det som går utöver logos, föreslår 

Heidegger vidare att vi skall tolka som en »praktisk» form av insikt (nous). Aristoteles själv 

säger att fronesis riktar sig mot »det yttersta» (eschaton) för överläggningen, den punkt där 

överläggningen genom beslut övergår i handling. (Nilsson 2009, s.50).    

Enligt min tolkning av Nilssons citat uppnådde jag en form av insikt, jag hade kommit till en 

nivå då jag kände att jag behövde ta reda på vad jag gjorde för fel. Varför jag upplevde mig 

själv som osäker och misslyckad, varför jag hade blivit en otydlig ledare, men framförallt vad 

som hade hänt med mig. Just då gjorde jag vad som kändes rätt, jag bestämde mig för att 

skriva denna essä. En förnimmelse som denna beskriver Nilsson på följande sätt: ”man »ser» 

vart resonemanget leder och vad man ska göra: det »praktisk riktiga»” (Nilsson 2009, s.50-

51). Jag tänker att när jag kom till den punkt då jag fick insikt uppnådde jag nous, och tack 

vare nous övergick insikten till handling, jag började skriva denna essä. Jag gjorde det 

praktiskt riktiga, brukade fronesis. 

Nu har jag kommit så långt att jag besitter en viss del av alla tre kunskapsformer, men vad 

innebär det? Jag trodde att allt skulle falla på plats efter min utbildning och att jag enkelt 

skulle kunna tillägna mig den kunskap som jag fick. Tidigare tänkte jag att min kunskap 

skulle bli uppdelad i två delar, den praktiska satt i kroppen och den teoretiska i huvudet. 

Kroppen skulle bli mitt verktyg och huvudet min uppslagsbok. Så när problem skulle uppstå i 

olika situationer så skulle jag kunna hämta kunskap från mitt vetenskapliga huvud och veta 

hur jag skulle handla praktiskt. På ett sätt tänkte jag rätt, att kroppen är mitt verktyg och 

vetenskaplig kunskap läser jag mig till men de är inte separerade från varandra. Huvudet sitter 

sammanlänkad med halsen till min kropp, och som fickorna är en del av uniformen. Man 

skulle kunna tänka att kunskaperna flödar i vår kropp, precis som blodet i våra ådror, de bildar 

nät och går ibland in i varandra men flödet går ändå igenom hela vår kropp, uppifrån och ner. 

Gustavsson förklarar kunskapernas beroende av varandra på ett ganska tydligt sätt och menar 

att det finns överlappningar, glidningar och sammanflöden mellan dem. Men han framhåller 

att ”indelningen är praktisk på så sätt att den gör det möjligt att fånga in och beskriva de 
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strömningar i vilka kunskap på olika sätt diskuteras” (Gustavsson 2000, s.219). Som jag 

förstår det menar han att trots kunskapernas sammanflöden och glidningar kan man dela in 

och kategorisera dem, precis som jag har gjort på ett Aristoteliskt vis. Enligt min tolkning 

innebär det att man kan dela upp och diskutera dem var för sig, men i mitt praktiska 

yrkesutövande är de beroende av varandra för att jag ska kunna uppnå praktisk klokhet. 

Innebär detta att mitt mål, för att bli en bra förskollärare, är att uppnå praktisk klokhet? Var 

det ett omöjligt mål för mig som barnskötare? Gustavsson skriver i Vad är kunskap? om de 

tre kunskaperna och gör en liknelse av en triangel. Han förklarar då att praktisk- och teoretisk 

kunskap samt klokhet har varsin sida. Alla tre har sitt berättigande och alla tre behövs för en 

bra utbildning (Gustavsson 2002, s.53). 

I Nilssons tolkning av Aristoteles skriver han att fronesis (klokhet) är den högsta formen av 

praktisk kunskap och som utlöses i praktiska handlingssituationer. Han beskriver även att den 

högsta formen av teoretiskt tänkande kallar Aristoteles för sofia (visdom) och är en 

kombination av nous och episteme. Nilsson menar att sofia inte kan skiljas från fronesis, för 

att fronesis är en förutsättning för att uppnå sofia (Nilsson 2009, s.45-49). Enligt min 

uppfattning av Gustavssons kunskapstriangel och Nilssons tolkning av Aristoteles innebär det 

att jag måste ha praktisk kunskap och erfarenhet, samt en viss del teoretisk kunskap för att 

kunna bruka fronesis. Men för att någon gång kunna uppnå sofia behöver jag en stor teoretisk 

kunskap, förmågan att bruka fronesis samt en lång livserfarenhet. Som barnskötare kan jag 

alltså uppnå praktisk klokhet och bruka fronesis, men bara förskolläraren kan efter många 

yrkesverksamma år förhoppningsvis uppnå sofia.  

 

Skillnaden mellan barnskötare och förskollärare  

Under mina år som barnskötare ansåg jag att vi, förskollärare och barnskötare, utförde samma 

arbete. Jag kunde känna en orättvisa över att förskollärarna gick på alla möten som rörde 

verksamheten och att de behövde mer planering än oss barnskötare. Varför då? Vad var det 

som behövdes planeras så noggrant och varför var inte mina tankar och idéer lika 

betydelsefulla för verksamheten, som deras? I dag förstår jag. Det handlar inte om att 

barnskötarens arbete är oviktigt, tvärtom. De bär på ovärderliga praktiska kunskaper och 

erfarenheter som är viktiga och en stor tillgång för verksamhet, arbetslag och framförallt för 
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barnen. Den insikt jag nu har fått som förskollärare och som jag inte hade, är vikten av våra 

styrdokument. Vårt yrkesuppdrag står nedskrivet i en lagstadgad skrift, förskolans läroplan. 

Det innebär att om vi inte arbetar utifrån den, begår vi yrkesfel vilket kan leda till att 

pedagoger kan bli av med sina arbeten och i värsta fall kan verksamheten stoppas. De flesta 

lagar och föreskrifter lämnar ett tolkningsutrymme vilket även läroplanen gör. Vad jag menar 

med tolkningsutrymme är att varje enskild individ som läser läroplanen gör sin egen tolkning 

över de riktlinjer som den förespråkar. Det är här skillnaden för mig blir tydlig över hur man 

tolkar och arbetar utifrån den. Som barnskötare läste och tolkade jag läroplanen på ett sätt 

som gjorde att jag förstod strävansmål och vad vårt ansvar var, men jag visste inte riktigt på 

vilket sätt och hur vi skulle nå målen.  

I läroplanen för förskolan kan man läsa att förskoleverksamhetens uppgift är att lägga grunden 

för ett livslångt lärande genom en god pedagogisk verksamhet, där fostran, omsorg och 

lärande bildar en helhet. Den pedagogiska verksamheten ska ta hänsyn till att alla barn lever i 

olika livsmiljöer och utifrån detta anpassa verksamheten till varje barns behov och 

förutsättningar. Förskolan ska främja lärande, utveckla barnens sociala kompetens och tillit, 

stimulera deras språkutveckling och förmedla ett ekologiskt förhållningssätt samt socialisera 

in barnen i en viss värdegrund. Läroplanen förmedlar även vissa metoder, som att 

pedagogerna medvetet ska använda leken till att främja varje barns utveckling och lärande och 

att det även kan stimuleras av temainriktade arbetssätt. För att främja lärande krävs ”en aktiv 

diskussion i arbetslaget om innebörden i begreppen kunskap och lärande” (Lpfö98 rev 2010, 

s.6). Vidare ska ”barngruppen ses som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande” och 

att ”med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och 

rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans 

strävan att främja barns utveckling och lärande” (Lpfö98 rev 2010, s.7). Dessutom föreskrivs 

kunskaper i multimedia och informationsteknik (Ibid).   

Detta är bara en liten del av läroplanens riktlinjer och de kan tolkas olika beroende av vem 

som tar dem till sig. När jag läser läroplanen nu har jag en helt annan förståelse än tidigare, 

det kan bero på att jag tolkar den annorlunda på grund av att jag står på en helt annan grund 

idag. Tack vare den fördjupade vetenskapliga kunskapen jag tillgodogjort mig kan jag 

reflektera på ett analytiskt vis genom att se saker och ting ur olika perspektiv. Det kunde jag 

inte tidigare. Paula Berntsson, skriver i Förskolans läroplan och förskolläraryrkets 

professionalisering, där hon poängterar att för att kunna verkställa läroplanens innehåll krävs 

kunskaper som gemene man inte har. Hon påstår att det krävs kunskaper som enbart 
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förskollärare har, och det innebär alla tre kunskapsformer som enligt henne är teoretisk 

kunskap, praktikgrundande kunskap och personlighetsrelaterad kunskap. Berntsson skriver att 

”Enligt läroplanen ska förskoleverksamheten »planeras, genomföras, utvärderas och utvecklas 

i förhållande till de uppställda målen i läroplanen». Detta kräver förmåga att omsätta teori i 

praktik, vilket även gäller de teoretiska kunskaperna” (Berntsson 1999, s.198-211). Detta 

förklarar varför jag inte riktigt kunde ta till mig läroplanen helt som barnskötare, jag hade inte 

de teoretiska kunskaperna att kunna göra det. Men trots mina nyvunna kunskaper är nu 

svårigheten att omsätta teori i praktiken, det syns tydligt i mitt analyserande och handlande i 

situationen med Josef. Där känner jag mig osynlig för barnen och frustrerad över att jag inte 

kan hantera situationen som jag brukade. Jag tvivlar till slut på mitt yrkesval och min förmåga 

till att arbeta med barn överhuvudtaget. Men enligt min tolkning menar Berntsson att denna 

kompetens förbättras med erfarenheten man får av verksamheten, vilket innebär att min 

förskollärarkostym kommer att med tiden bli mer figursydd och epistemefickorna mer 

strukturerade. Jag kommer att få lära mig av mina och andras erfarenheter och hitta metoder 

som fungerar för mig i min yrkesroll. Jag kommer förmodligen stöta på en hel del hinder 

under min yrkesfärd, liksom den bergochdalbana livet är. Men som det porlande vattnet rinner 

över stock och sten i en bäck, får jag söka mig nya vägar för att övervinna tvivel och få nya 

övertygelser.  

Slutord  

Jag ska tala om för er vad kunskap är. Att veta när man vet något och veta när 

man inte vet något, det är kunskap (Konfucius). 

 

Tvivlets motsats är tro och övertygelse. En ny kunskapsprocess startar alltid med ett tvivel. 

Det var så min resa började, att jag började tvivla på mig själv. Intressant nog smög sig tvivlet 

fram i slutet av min utbildning och framkallade starka känslostormar inom mig. Detta fick 

mig ur balans och viljan till att förändra min situation gav mig styrka att göra det.  Jag hade 

börjat reflektera över mig själv och min situation vilket innebar att jag hade blivit medveten 

om mina tankar och känslor, samt att jag hade erkänt dem för mig själv. Känslorna styr våra 

handlingar och emotionell intelligens handlar om att kunna tämja och styra sina känslor åt rätt 

håll. Hur visste jag då vilket håll som var rätt? För att komma underfund med det behövde jag 
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reflektera, ta ett steg tillbaka för att se och tänka över mig själv och vad jag gjorde, för att få 

perspektiv på min situation. Det var då jag kom till insikt och beslöt mig för att använda mig 

av skrivandet i form av denna essä.  

Jag har i dialog med andra fått en ökad förståelse om mig själv, mitt handlande och mina 

tankar samt förståelse om andra. Genom den litteratur jag har använt mig av har jag fått 

fördjupade kunskaper om bildningsprocessens olika delar. Att mina tvivel uppstår i slutet av 

utbildningen kan bero på att jag har behövt bearbeta all ny kunskap som jag har tagit till mig. 

Plötsligt ska jag omsätta teori i praktiken vilket inte var så lätt som jag trodde. Men även det 

blir en erfarenhet som jag får lära mig av och med tiden kommer jag att hitta metoder och 

strategier för att klara det.  

Jag behöver också omförhandla min ledarroll vilket kan vara känsligt för alla medaktörer på 

förskolans scen, men förändring är inte möjlig om inte roller och gränser förändras. Det tar tid 

och kraft, men man måste ibland gå vilse för att hitta rätt. Tack vare ny kunskap, tvivel, insikt 

och reflektion, har jag förändrats. Jag har avslutat en tidsepok med en envägs karta som 

verktyg, den kommer alltid att ha en plats i min ryggsäck. När jag nu iklär mig den osynliga 

uniformen, med en del fyllda epistemefickor på bröstet och en värdsatlas i min hand, inser jag 

att min resa som förskollärare bara har börjat. 
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