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Sammanfattning 
 
Inledning 
Kollegialt lärande är ett begrepp som används mer och mer i förskoleverksamheten, och som 
syftar till lärandet förskollärare emellan i arbetslaget.  
 
Syfte 
Studiens syfte är att undersöka hur förskollärare upplever och beskriver kollegialt lärande i 
förskolan. 
 
Teori 
Eftersom studien intresserar sig för det kollegiala lärandet används sociokulturell teori. Teorin 
har ett fokus på kommunikation och interaktion mellan människor och passar studien som 
fokuserar förskollärares kollegiala lärande. 
 
Metod 
Både kvalitativ och kvantitativ data har samlats in genom en enkät med både öppna och slutna 
frågor. I studien har 31 förskollärare på sex olika förskolor besvarat enkäten. 
 
Resultat 
Resultatet visar att de flesta förskollärarna anser att kollegialt lärande innebär att lära av 
varandra. Detta sker mestadels genom diskussioner i arbetslaget men även när de observerar 
varandra eller ber en kollega om hjälp. Av studien kan vi se att många anser sig använda 
kollegialt lärande i förskolan utan att benämna begreppet. För att det kollegiala lärandet ska 
fungera är det flera förskollärare som anser att det är viktigt att ha en god kommunikation, ett 
gott samarbete och en gemensam målbild vilket då bidrar till en utveckling av såväl individen 
som arbetslaget. Som hinder för kollegialt lärande nämns ointresse hos kollegor/förskolechefen, 
dåligt arbetsklimat och tidsbrist i verksamheten.   
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INLEDNING 
Kollegialt lärande är ett begrepp som ökat explosionsartat i förskolans och skolans 
verksamheter de senaste åren. Skolverket (2015) beskriver kollegialt lärande som ett begrepp 
för olika arbetssätt där målet är att lärare och förskollärare tillsammans under strukturerade 
förhållanden utvecklar sina färdigheter och kunskaper. För att kollegialt lärande ska ha en 
positiv effekt behövs ett kritiskt granskande av eget och andras arbete samt kontinuerlig 
uppföljning. Målet är att det ska bidra till ett bättre resultat i undervisningen för barn och 
elever.    
 
I förskolan till skillnad från skolan där varje lärare har sin egen klass har personalen på 
förskolan alltid arbetat i arbetslag. Arbetslaget i förskolan har som uppdrag att arbeta utifrån 
Läroplanen för förskolan.   
 

Förskolan ska främja lärande, vilket förutsätter en aktiv diskussion i arbetslaget om 
innebörden i begreppen kunskap och lärande. (Läroplan för förskolan Lpfö 98 rev.2016, 
s.6) 

Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed också den förväntade 
kvalitetsutvecklingen i förskolan. Riktlinjer för personalen i förskolan anger dels 
förskollärares ansvar för att arbetet sker i enlighet med målen i läroplanen, dels det ansvar 
som vilar på var och en i arbetslaget i förskolan. Alla som arbetar i förskolan ska följa de 
normer och värden som anges i förskolans läroplan och bidra till att förskolans uppdrag 
genomförs.  (Läroplan för förskolan Lpfö 98 rev.2016, s.8 ) 

 
I många arbetsplatsannonser för förskollärare lyfts fram att det arbetas med kollegialt lärande. 
Under vår tid på förskollärarutbildningen har vi uppmärksammat att kollegialt lärande benämns 
allt oftare också i förskolesammanhang. Kollegialt lärande har under sista året fått en egen del i 
form av seminarier på förskollärarutbildningen. Eftersom det tillkommit i utbildningen så pass 
nyligen vill vi ta reda på vad redan yrkesverksamma förskollärare upplever att kollegialt 
lärande innebär och om denna metod används för att förbättra undervisningen i förskolan. 
Uppfattningen vi fått när vi varit ute i verksamheten är att förskollärare ser kollegialt lärande 
som ett sätt att lära av varandra och ta del av varandras kompetenser dock utan någon kritiskt 
reflekterande del.  

Riktlinjerna för hur arbetslaget ska arbeta i förskolan består av många olika delar såsom 
demokratiuppdraget, jämställdhetsuppdraget, barns delaktighet och inflytande, att förstå sin 
omvärld samt respekten för individen. För att dessa uppdrag ska kunna förverkligas bör det 
finnas arbetslag som ser sig själva som lärande individer, där kunskap och 
undervisningsmetoder inte är någonting statiskt utan något som utvecklas kollegor emellan. Det 
kollegiala lärandet är en form av kompetensutveckling där problem/svårigheter, didaktiska 
frågor och lärande lyfts upp, för att kritiskt kunna granska andras och sitt eget arbete. 

Den forskning som finns om kollegialt lärande är främst inriktad på skolans verksamhet. Därför 
anser vi att det finns ett behov av att undersöka kollegialt lärande i förskolans verksamhet 
eftersom arbetslagen i förskolan och skolan skiljer sig åt.   
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SYFTE 
Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare uppfattar och beskriver kollegialt lärande i 
förskolan.  
 
Frågeställningar 

- Vad anser yrkesverksamma förskollärare att kollegialt lärande innebär?  
- Finns kollegialt lärande i förskolan och i så fall är det något nytt eller har det funnits 

länge? 
- Skiljer sig förskollärares beskrivningar av kollegialt lärande åt kommunerna emellan, 

och i så fall på vilket sätt?  
- Vilka fördelar respektive nackdelar beskriver förskollärare med kollegialt lärande? 

 

BAKGRUND 
I det här kapitlet tas litteratur och tidigare forskning upp om hur arbetslagen i förskolan sett ut 
historiskt och vilka riktlinjer de haft. Här diskuteras även betydelsen av förskollärarens 
kompetens och forskning om kollegialt lärande i storarbetslag.  

Kollegialt lärande 
Skolverket (2015) definierar kollegialt lärande som ett begrepp vilket innefattar olika sätt att 
systematiskt utveckla sitt eget och andras arbetssätt i undervisningen, genom att kollektivt i ett 
arbetslag ge varandra feedback och konstruktiv kritik för att förbättra arbetet. Minten (2013, 
ss.25-26) menar att kollegialt lärandet handlar om hur kollegor gemensamt i grupp ägnar sig åt 
kompetensutveckling. Det kollegiala lärande används som metod för att under strukturerade 
former lära av varandra i till exempel ett arbetslag, och i arbetslaget reflektera och diskutera 
över uppgifter/problem som ska lösas. Både Skolverket (2015) och Minten (2013, ss.25-26) 
beskriver att det ingår att kritiskt granska både sitt eget och andras arbete på ett systematiskt 
och strukturerat sätt.  

Langelotz (2017, ss.57-59) skriver att det är svårt att säga exakt när kollegialt lärande som 
begrepp dyker upp första gången men att det nämns i samband med olika lärarlyft, till exempel 
matematiklyftet som drevs från 2012 till -2016. Det var ett lärarlyft som inriktade sig på 
matematik och som innebar att utvalda lärare fick särskild kompetensutveckling, en sorts 
specialutbildning inom området. Denna skulle de sedan ta med sig till arbetslaget för att få en 
bredare kunskapssyn genom pedagogiska diskussioner kollegor emellan. Meningen var att hela 
arbetslaget skulle anamma den nya kunskapen i undervisningen för eleverna och sedan 
återkoppla och reflektera gemensamt i arbetslaget. Detta för att se vad som fungerade med den 
nya kunskapen och vad som behöver utvecklas ytterligare (Skolverket 2016, ss.5-12). Enligt 
Skolverkets utvärdering (2016) av läs och matematiklyftet framkommer att huvudmän, 
rektorer, handledare och lärare anser att det kollegiala lärandet ökar i modeller som läslyftet 
och mattelyftet.     

Både Minten (2013, ss.25-26) och Langelotz (2017) beskriver att under termen kollegialt 
lärande finns olika slags modeller för att utveckla kollegialt lärande till exempel learning study, 
lesson study, och kollegial handledning. Vidare beskriver Langelotz (2017) learning studies 
och lesson studies som snarlika modeller. Den första, learning studies, handlar om att lärarna 
tillsammans planerar en lektion, genomför den och filmar lektionen för att sedan analysera 
innehållet tillsammans. Därefter utförs lektionen igen med de förändringar som valts att 
göra/inte göra. Detta för att ändra/behålla de undervisningsstrategier som fungerar och inte 
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fungerar. Lesson study, som är ursprungsmetoden, handlar mer om att förändra ett 
undervisningsmoment eller en bestämd lektion eller ett undervisningsmoment som man väljer 
att se på och utifrån det gemensamt och grundligt analysera momentet. Detta för att lära av 
varandra och dela varandras kunskap för att vidareutveckla undervisningen. Langelotz (2014, 
ss.16-17) beskriver modellen kollega handledning som är utarbetad av Lauvås, Hofgaard Lycke 
och Handal och är en modell som går ut på att enskilda lärare genom sina kollegor eller extern 
handledare ska kunna vidareutveckla och bli medvetna om sitt arbetssätt som lärare. Hon menar 
även att denna modell ska bidra till att utveckla lärares yrkeskompetens och 
undervisningsmetoder. Skillnaden mellan kollega handledning och tidigare nämnda modeller är 
att den här formen av handledning går ut på att diskutera enskilda lärares frågeställningar i en 
grupp med kollegor. 

Ansvarsfördelning i förskolan 
Tallberg Broman (2017, ss.50-51) beskriver att under 60 och 70-talen kom den så kallade 
Barnstugeutredningen och den tryckte på demokratiseringsarbetet som låg i fokus i samhället. 
Detta innebar att hela samhället präglades av att alla skulle vara jämställda och jämlika både 
hemma och i arbetslivet. För arbetslaget på förskolan innebar det att arbetet delades lika utifrån 
intresse och personligkompetens mer än utbildningsnivå. I och med detta tog förskollärarens 
roll ett steg tillbaka genom att förskollärares utbildning inte värdesattes lika högt och all 
personal skulle bidra lika mycket.  
 
Tallberg Broman (2017, ss.24-25) beskriver vidare hur förskolan var en del av 
Socialdepartementet fram till 1996 då den istället lades under Utbildningsdepartementet och 
Skolverket. Till följd av detta fick förskolan sin första läroplan med mål och riktlinjer 1998. I 
den första versionen av läroplanen hade inte förskollärarna något specifikt ansvar utan det låg 
på hela arbetslaget. Läroplanen kom att revideras år 2010, först då fick förskollärarna 
huvudansvaret för det pedagogiska arbetet. Förskolan har gått från att vara en plats för enbart 
tillsyn och omsorg till en plats där förskollärarna ska lägga grunden till ett livslångt lärande för 
alla. Förskolan och därmed förskollärarens roll är under ständig förändring och utveckling. I 
Erikssons studie (2014 ss.1-17) med syfte att beskriva och problematisera förskollärarens 
ansvar och uppdrag och hur det över tid har förändrats, menar hon att trots att Lpfö 98 rev. 
2010 specificerar förskollärarnas ansvar så visar hennes studie som mestadels har utförts 
genom analyser av policytexter på nationell nivå på att arbetsfördelningen inte utgår från 
utbildningskompetens utan ett tänk om rättvis fördelning av arbetsuppgifter. Detta leder till att 
en del av förskollärarnas teoretiska kompetens inte tas till vara på.  
 
Sheridan, Sandberg och Williams (2015, ss.23-25) menar att arbetslagsarbete alltid har varit en 
arbetsmodell i den svenska förskolan. Även Mårdsjö Olsson (2010, ss.98-103) beskriver hur ett 
arbetslag på förskolan består av pedagoger med olika yrkeskompetens. I ett arbetslag ingår det 
bland annat högskoleutbildade förskollärare och gymnasieutbildade barnskötare. Genom åren 
har arbetsuppgifterna mellan förskollärare och barnskötare varierat. Från början ansågs 
barnskötare vara assistenter till förskollärarna men när barnstugeutredningen kom år 1968 blev 
det istället en jämnare fördelning och arbetsuppgifterna skulle utföras gemensamt i arbetslaget. 
Det var först när läroplanen för förskolan reviderades år 2010 som förskollärarna fick ett 
speciellt ansvar. Riddersporre (2010, s.220) beskriver förskolans arbetslag som ett 
rollkompletterande team, vilket innebär att arbetslaget arbetar tillsammans i mindre grupper 
och kompletterar varandra med olika kompetenser och erfarenheter. I denna typ av arbetslag är 
kommunikationen en viktig del för ett bra samarbete. Mårdsjö Olsson (2010 ss.98-103) skriver 
om hur arbetslag på alla förskolor har ett gemensamt mål; att följa läroplanens riktlinjer. 
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Eftersom det är upp till varje förskolas arbetslag att tolka läroplanen kan arbetet i arbetslagen 
skilja sig åt från förskola till förskola.  

Förskollärarkompetens 
Sheridan, Sandberg och Williams (2015 ss.51-59) beskriver begreppet förskollärarkompetens 
som uppdelat i olika delar. Dels de teoretiska kunskaper som förskolläraren har med sig i form 
av förskollärarutbildning och kompetensen att kunna använda dessa kunskaper praktiskt i 
verksamheten, men även erfarenheter, personlighet samt värderingar förskolläraren har. Detta 
styrks av Steinnes och Haug (2013, ss.1-13) som gjort sin studie genom en enkätundersökning 
på förskolor i hela Norge där de undersöker arbetsfördelning och ansvarsområden för 
förskollärare och outbildad personal i förskolan. Förskollärarkompetens beskrivs vara i ständig 
förändring, samhället utvecklas och därmed också synen på barn. Därför behöver kompetensen 
hela tiden arbetas med för att bidra till en utveckling, förskollärare bör hela tiden använda, 
underhålla, fördjupa och utveckla sina kunskaper. Inom begreppet förskollärarkompetens 
betonas vikten av att ha kunskap om barns utveckling och lärande, att ha förmågan att kunna 
möta varje barn på ett sätt som är anpassat för just det barnet.  
 
Vidare skriver Sheridan, Sandberg och Williams (2015 ss.51-59) att förskollärarkompetens är 
en av de viktigaste komponenterna för att höja förskolans kvalitet. Eftersom det är 
förskollärarna som tolkar läroplanens mål och hur de ska arbetas med blir förskolans kvalitet 
beroende av förskollärarens kompetens att utföra dem. Studien refererar till andra studier som 
belyser skillnader i kvaliteten på olika förskolor beroende på vilken kompetens förskollärarna 
innehar. Förskollärarkompetens blir en viktig grundsten för förskolan och det är av största vikt 
att förskollärare reflekterar, utvärderar och förändrar kompetensen för att den skall vara aktuell. 
Detta bekräftas av Steinnes och Haug (2013, ss.1-13), de belyser vikten av 
förskollärarkompetensen extra mycket på grund av att det finns relativt få utbildade 
förskollärare där (cirka 1/3 av personalen på norska förskolor är utbildade förskollärare). I 
Norge är en del av förskollärarnas uppdrag att föra sin kunskap vidare till övrig personal vilket 
blir en form av kollegialt lärande.   
 
I Sheridan, Sandberg och Williams (2015 ss.63-101) studie har de delat upp 
förskollärarkompetens i följande tre delar; Kunskap om vad och varför, Kunnande om hur och 
Interaktiva transformativa och relationella kompetenser. Delen i studien som rör Kunskap om 
vad och varför belyser förmågan en förskollärare behöver för att kunna förmedla och förklara 
förskoleverksamhetens syfte utifrån olika teoretiska kunskaper och även utifrån läroplanens 
mål. Här lyfts bland annat vikten av att arbeta med värdegrunden samt hur barn och 
förskollärare lär av varandra genom att kommunicera. Något som också lyfts fram är vikten av 
att reflektera för att utveckla både sin förskollärarkompetens och verksamheten. Kontinuerlig 
kompetensutveckling är också en viktig del och kopplas ofta ihop med samhällets förändring., 
vilket både Sheridan, Sandberg och Williams (2015, ss.64-68) och Steinnes och Haug (2013, 
ss.1-13) tar upp. Förskollärarna i båda studierna uppmärksammar att det är deras uppdrag att 
förbereda barnen för ett livslångt lärande, och då behöver kompetensen utvecklas och följa 
samhällets utveckling. Det problematiseras i studien av Steinnes och Haug (2013, ss.1-13) där 
förskollärarna menar att den norska förskolan i stor utsträckning är inriktad på att efterlikna en 
hemmiljö. I kombination med att det är få utbildade förskollärare anser de att det kan bidra till 
att omsorgen ibland tar större plats än utbildningen i förskoleverksamheten. I studien framgår 
att det är en låg kvalité på norska förskolor jämfört med övriga nordiska länder, forskarna 
föreslår en lösning genom fler utbildade förskollärare inom den norska förskoleverksamheten. I 
den andra delen som i studien benämns Kunnande om hur, beskriver Sheridan, Sandberg och 
Williams (2015, ss.69-85) hur förskollärarna skall omsätta sin teoretiska kunskap till praktisk 
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kunskap i förskoleverksamheten enligt läroplanens mål. Detta styrks av Gotvassli (2002, ss.14-
15) som även lyfter fram att när förskollärarna har en hög kompetens ökar kvalitén på 
förskoleverksamheten. Här ställs det krav på att förskollärare har en ledarkompetens både för 
att kunna leda barnen men även kollegor. Att ha en ledarkompetens i detta sammanhang 
innebär inte att alltid bestämma vad som ska göras utan att ha förmågan att kommunicera och 
interagera med varandra och skapa dialog och reflektion tillsammans med både kollegor och 
barn, men även med föräldrar. Det krävs även en kompetens att kunna organisera arbetet för att 
få en dagsstruktur på förskolan samt det administrativa arbete som ligger under förskollärarens 
ansvar. Under denna del av förskollärarkompetens ligger även förmågan att kunna se det 
enskilda barnet samtidigt som man ser till hela gruppen, det krävs en simultankompetens 
(Sheridan, Sandberg & Williams 2015, ss.69-85). I den tredje delen om förskollärarkompetens 
som beskriver Interaktiv, transformativ och relationell kompetens ligger den största vikten vid 
förskollärarens förmåga att kunna kommunicera och föra en dialog. Gottvassli (2002, s.158) 
beskriver att förskollärarna i arbetslaget bör ha en dialog och kunna se saker ur andras 
perspektiv för att det ska kunna bidra till ett kollegialt lärande. Han menar vidare att 
förskollärarnas dialog och intresse för andras kunskaper och erfarenheter är en grundsten för att 
bidra till att det blir ett lärande och en utveckling i arbetslaget. Det läggs mycket vikt vid att 
förskollärare skall ha en förmåga att få barn och kollegor att känna en trygghet inför att öppna 
sig och våga kommunicera utan att känna en oro inför att bli bedömda. Den sociala 
kompetensen anses som viktig och det innefattar förmåga att kunna samspela och samarbeta 
med varandra för att skapa en utvecklande lärprocess kollegor emellan. Att som förskollärare 
ha ett kollegialt samarbete beskrivs som viktigt även ur perspektivet att vara bra förebilder för 
barnen. Här lyfts att förskollärkompetens innefattar en omsorgskompetens och att bästa sättet 
att visa hur man bör vara mot varandra är att vara en bra förebild. För att de här tre delarna ska 
skapa en helhet behövs även en didaktisk kompetens som handlar om att kunna kommunicera 
och sammanfläta kompetens och arbetssättet med frågorna vad, hur och varför.   

Förutsättningar för kollegialt lärande 
Ohlsson (2012) har gjort en studie om vilka förutsättningar som gynnar/missgynnar ett lärande 
mellan kollegor i ett arbetslag i tre olika skolor. Han tar upp vilka faktorer som spelar in för att 
skapa ett kollegialt lärande samt vilka faktorer som gör att det kollegiala lärandet uteblir och 
var och en istället arbetar mer för sig själv. Både Ohlson (2012) och Rubenstein Reich (2017, 
ss.298-299) diskuterar att en viktig faktor är att personerna i arbetslaget delar syn på vilka 
normer som är av betydelse samt att de har en gemensam syn på skolans/förskolans uppdrag. 
Att ha en dialog kollegor emellan är en förutsättning för att skapa ett kollegialt lärande, men det 
finns olika sorters kommunikation som bidrar mer eller mindre till detsamma. Den berättande 
formen av kommunikation; att mer eller mindre bara informerar vad som görs och vad som 
hänt utan att de andra lärarna ställer frågor eller diskuterar gemensamt är inte särskilt 
utvecklande för arbetslaget. I en kommunikation där det istället diskuteras och reflekteras 
gemensamt om händelser så utvecklas både arbetslaget och den enskilde läraren. Forskarna 
belyser vikten av att lyssna på varandra och skapa ny kunskap utifrån tidigare erfarenheter 
vilket även leder till en förståelse för varandras sätt att tänka, att reflektera över situationer och 
händelser gemensamt ger en sammanhållning i arbetslaget. Detta leder till att arbetslaget lättare 
kan lära tillsammans och av varandra. Melker (2014) har utfört en studie om vad ett 
storarbetslag i förskolan behöver för att fungera, och även hon belyser vikten av att 
kommunikation fungerar. Dock menar hon att det lätt uppstår svårigheter att kommunicera när 
man är flera i ett arbetslag eftersom det då är många åsikter som ska framföras och lyssnas på, 
men att just den kommunikationen är oerhört värdefull för både samarbetet och den 
pedagogiska verksamheten.  
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Ohlsson (2012) och Melker (2014) beskriver båda att tid krävs för att få ett arbetslag där det 
finns en bra sammanhållning med möjlighet till diskussioner och reflektioner, samt att det är en 
process som behöver underhållas. Det kräver att alla lyssnar på varandra och får lov att ställa 
frågor och ha möjlighet att delge sina tankar och idéer. De menar att det är viktigt att ha ett 
öppet klimat i arbetslaget där det finns möjlighet att kunna ge konstruktiv kritik utan att det blir 
en otrevlig stämning. Detta är något som även styrks av Åsén Nordström (2014) men hon lyfter 
även vikten av lyssnandet. Hon skriver att det är lika viktigt för en fungerande kommunikation 
att lyssna på varandra som att samtala med varandra. Vidare menar Ohlsson (2012) att finns det 
en problemsituation i verksamheten som behöver lyftas är det fördelaktigt om arbetslaget har 
ett gemensamt förhållningsätt där de ser problemet som en intressant utmaning och hjälps åt att 
hitta en lösning.  
 
Viktiga faktorer som lyfts fram av lärarna för att kunna lära av varandra och tillsammans i 
arbetslaget är att alla har sina egna erfarenheter inom yrket som man delger varandra, att 
uppmärksamma allas olika kompetenser i arbetslaget och att ta till vara på det. Det lyfts även 
att det är viktigt att ha en bra atmosfär i arbetslaget där alla får möjlighet att lyfta sina tankar 
och bli bemötta med respekt. Att i arbetslaget ha diskussioner och reflektera över situationer 
anses bidra till ett kollegialt lärande i arbetslaget (Ohlsson 2012). Det kollegiala lärandet menar 
Melker (2014) ökar också i ett större arbetslag. Med fler pedagoger i varje arbetslag ökar 
insikter och reflektioner tack vare de olika synsätt som varje pedagog kan bidra med. Hon 
skriver vidare att med tid till reflektioner mellan flera medarbetare ökar chanserna till förnyelse 
och utveckling av det pedagogiska arbetet, då fler kan komma med förslag och synpunkter. 
Hon framhäver dock vikten av att granska arbetet kritiskt för att nå framgång i de reflektioner 
som görs i kollegiala sammanhang. På detta sätt får arbetslaget också fler samt olika perspektiv 
på de synsätt, kunskap och tillvägagångssätt som kan förekomma i större arbetslag. 
 
Något som flera lärare lyfter som ett hinder för att arbetslaget ska kunna utvecklas är att en del 
är rädda för att ge konstruktiv kritik till sina kollegor. I vissa fall kommer personliga relationer 
i vägen och det blir svårt att vara professionell. I ett av arbetslagen lyfts problematiken med att 
det är några som arbetat ihop väldigt länge och har ett arbetssätt med invanda beteenden och 
det blir svårt för nya kollegor att bli en del av arbetslaget. De som arbetat ihop länge uttrycker 
det som att deras arbetssätt blir ifrågasatt när de får frågor om varför det gör på ett visst sätt 
(Ohlsson 2012). Åsén Nordström (2014, ss.29-31) tar även upp att det kan bli ett hinder för 
kollegialt lärande om det inte finns tid avsatt för arbetslaget att ha reflekterande och 
analyserande samtal.  Hon menar även att det är av vikt både att det finns en vilja och ett 
engagemang i arbetslaget samt de yttre faktorer som påverkar så som avsatt tid och plats.  
 
Ohlsson (2012) benämner vikten av vilken inställning rektorn har till arbetslagets utveckling 
och lärande. I ett av arbetslagen där rektorn lyfter det som viktigt upplevs det av lärarna 
fungera bättre för att de får stöd och uppmuntran att reflektera och lära av varandra. I ett annat 
arbetslag där de upplever att rektorn inte alls nämner vikten av att arbeta i arbetslag och 
fördelarna med det, beskrivs arbetslaget ha ett mycket mer enskilt arbete och inte alls ta tillvara 
på varandras kompetenser och erfarenheter. Vidare menar Melker (2014) att stöd från 
förskolechef också är en bidragande faktor, en positiv syn från förskolechefen på större 
arbetslag påverkar pedagogernas inställning, men även att förskolechefen släpper fram 
medarbetarna för att utvecklas i sitt lärande och att de får bidra med sina förmågor. Var och en i 
arbetslaget bör också vara väl medvetna om sitt uppdrag och vad det uppdraget innebär. 
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TEORETISK RAM 

Sociokulturell teori 
En grundtanke i den sociokulturella teorin är att människor är kommunicerande varelser. 
Historiskt sett har människan genom kommunikation och interaktion med varandra gemensamt 
utvecklat nödvändig kunskap för att överleva. Kunskapen lärs i det sociala sammanhang som vi 
befinner oss i. Därför blir samspel och interaktion avgörande för vidare kunskapsutveckling 
(Säljö 2010, ss.20-22). Eftersom kommunikation och interaktion är en viktig del av kollegialt 
lärande blir denna teori aktuell för vårt ämne. Vi kommer att använda begreppen; samspel, 
samarbete, samtal och dialog i analysen av materialet för att hitta mönster som innefattar 
kommunikation och interaktion.  
 
Säljö (2010, ss.104-105) beskriver hur människor interagerar med varandra i sociala 
sammanhang för att utvecklas och lära. Ur ett sociokulturellt perspektiv lärs det både genom att 
leva i en kultur där vi ser hur andra gör och lär av det, men det lärs även av att vi har förmågan 
att tänka om det upplevda och samtala tillsammans med andra och sedan anpassa kunskapen 
som känns igen och appliceras i nya situationer. Exempelvis om man stöter på ett problem 
tänker om det, tar med sig erfarenheter från tidigare liknande situationer, diskuterar med andra 
om hur problemet skulle kunna lösas och använder det för att nå en lösning. På så vis används 
kunskapen man har i kombination med kunskapen som fås från andra för att utvecklas och 
skapa nya erfarenheter. Vidare belyser Säljö (2010, s.115) vikten av att det är genom en 
kombination av det egna tänkandet och kommunikationen med andra därigenom hittas 
gemensamt nya perspektiv som bidrar till utveckling och problemlösning. Han menar att det 
bidrar till nya perspektiv, nya sätt att lära sig på, nya sätt att resonera och diskutera händelser 
samt nya sätt att agera på i olika situationer.  
 
Det sociokulturella perspektivet utgår från att människan är i ständig utveckling och förändring 
och blir således aldrig fullärd. För att kunna fortsätta sin utveckling används ofta begreppet den 
proximala utvecklingszonen. Befinner sig en person i den proximala utvecklingszonen innebär 
det att den utmanas av andra individer som har annan eller mer kunskap än en själv för att 
utvecklas och lära. Det är dock viktigt att glappet mellan ens egen kunskap och den man 
samspelar med inte är för stort, då blir kunskapen för avancerad för att tas upp. Ett exempel på 
vad den proximala utvecklingszonen innebär är om man står inför problem som inte kan lösas 
på egen hand. Kan man då genom kommunikation och handledning tillsammans med andra 
hitta en lösning på problemet. Detta bidrar sedan till att man kan lösa liknande problem i andra 
situationer själv (Säljö 2010, ss.119-120). 
 
Säljö (2010, ss.125-127) beskriver vidare att i ett sociokulturellt perspektiv anses att det krävs 
mer än att man bara läser en bok och vet vad som står i den, för att man ska kunna använda 
kunskapen i boken. Vikten ligger på hur det man kan används, hur kunskapen appliceras i olika 
situationer. Kunskap blir istället när man använder det man läst tillsammans med tidigare 
erfarenheter genom kommunikation för att hantera olika situationer. Han lyfter även vikten av 
att vara kreativ och kunna använda sig av sina egna och andras erfarenheter för att hitta 
lösningar på problem. Utgår man från detta sätt att tänka; att man tar med sig vad andra gjort 
tidigare i kombination med sina egna erfarenheter och genom kommunikation i form av samtal 
och diskussioner med andra för att hitta nya lösningar slutar människan eller samhället aldrig 
att utvecklas.    
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METOD 
Under metod kommer kvantitativ och kvalitativ metod presenteras. Därefter redogörs för vad 
som bör beaktas när man konstruerar en enkät. Vidare diskuteras validitet och reliabilitet, 
urvalet av deltagarna i studien, datainsamlingsmetod, genomförande, de etiska principerna samt 
analys och bearbetning.   

Kvantitativ/kvalitativ metod 
Trost (2007, ss.18-21) förklarar att en kvantitativ metod ofta används om man har ett syfte där 
man vill mäta och jämföra någonting i siffror. Resultatet redovisas ofta i olika skalor där man 
kan jämföra svaren mot varandra. Till exempel om man i en enkät ställer frågor där de svarande 
får ringa in svaren från 1-5 eller att man har svarsalternativ som instämmer inte, instämmer 
eller instämmer helt. Björkdahl Ordell (2007, s.196) förklarar att en kvantitativ metod ofta 
används när man i en studie vill förklara ett fenomen. Medan om man använder sig av en 
kvalitativ studie handlar det mer om att förstå ett fenomen. En kvalitativ metod kan man 
använda om man vill gå lite mer på djupet och få fram enskilda personers uppfattningar, 
upplevelser och erfarenheter. Ett exempel är intervjuer med öppna frågor då man intervjuar 
flera personer och sedan söker efter mönster i svaren. Den ena metoden behöver dock inte 
utesluta den andra och i många studier så används båda metoderna i kombination (Trost 2007, 
ss.18-21). 
 
Givet syftet har vi valt att använda oss av enkät vilket i de allra flesta fall är en kvantitativ 
metod. Då vår enkät har blandade frågor med fasta svarsalternativ och frågor med öppna svar 
där deltagarna får skriva vad de anser används både kvantitativ och kvalitativ metod. Med 
öppna frågor menas att man ställer frågan på ett sådant sätt att den svarande själv få delge sina 
uppfattningar, att det alltså inte finns några fasta svarsalternativ utan tomma rader att själv 
formulera svaret på. Med icke öppna frågor menas frågor där det finns fasta svarsalternativ till 
exempel ja eller nej (Trost, 2007, s.74). 
 

Enkät  
Björkdahl Ordell (2007, s.85) beskriver att enkät är ett lämpligt redskap om man vill undersöka 
hur ofta något äger rum eller hur vanligt det är. Enkäter är även fördelaktigt när man vill ta reda 
på vilket synsätt människor kan ha på olika fenomen vilket överensstämmer med syftet att 
undersöka om kollegialt lärande används i arbetslaget på förskolan och om det i så fall är ett 
nytt begrepp eller om det funnits på förskolor länge. I frågeställningarna där vi vill ha konkreta 
svar och då blir enkät det redskap som passar bäst för studien. Målet är även att nå ut till en stor 
mängd förskollärare för att få fler beskrivningar av vad kollegialt lärande upplevs vara, vilket 
gör det möjligt att göra jämförelser mellan olika grupper, till exempel mellan kommuner eller 
enskilda förskolor. Även av denna anledning passa enkät väl för syftet. 
 

Reliabilitet och validitet 
Björkdahl Ordell (2007, s.91) och Trost (2007, ss.61-63) beskriver att när man formulerar 
frågorna i en enkät är det viktigt att tänka på hur man ställer frågorna. Att man använder ett 
enkelt och tydligt språk så det inte lämnas utrymme för egna tolkningar. Det är viktigt att tänka 
på för att frågorna ska få en god reliabilitet, med det menas att alla som läser frågorna ska 
uppfatta frågorna på samma sätt och minska risken för misstolkningar. Vidare beskriver Trost 
(2007, ss.61-63) även att med god reliabilitet menas att studien man gjort är tillförlitlighet, det 
vill säga att alla deltagare har haft samma förutsättningar att svara på frågorna, till exempel att 
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alla deltagare har fått lika mycket tid på sig att svara och att de har fått identiska frågor. 
Björkdahl Ordell (2007, s.91) och Trost (2007, ss.62-63) belyser att det är av stor vikt att 
frågorna har god validitet, det vill säga att man ställer frågorna på ett sätt så man får svar på 
studiens syfte. Trost (2007, ss.62-63) tar upp att det vid en studie om ett brett ämne kan vara 
fördelaktigt att fråga efter deltagarnas syn på situationen istället för generella frågor för att öka 
validiteten.  
 

Urval 
Vi har valt att enbart ha förskollärare som målgrupp för enkäten på grund av att de har det 
pedagogiska ansvaret på förskolan och för att deltagarna skulle ha en likvärdig utbildning. Det 
delades ut 50 enkäter totalt och 31 ifyllda enkäter samlades in vilket ger en svarsfrekvens på 62 
procent. Enligt Bryman (2011, s. 231) är 60-70 procents svarsfrekvens en acceptabel nivå vilket 
studien då hamnar inom. Enkäterna lämnades ut på två olika förskolor i respektive kommun. 
 
Tabell: Antal enkäter som delats ut och samlats in i tre kommuner  
 
Enkäter Kommun 1 Kommun 2 Kommun 3 

20 14   

15  10  

15   7 

 
 

Genomförande 
Vi började med att dela ut enkäten till två verksamma förskollärare och bad dem ha synpunkter 
på formuleringen av frågorna. Till följd av deras synpunkter omformulerades frågorna så att de 
utgick mer från varje förskollärares syn på kollegialt lärande. Studien genomfördes i flera 
kommuner och förskolor valdes slumpvis av oss och förskolechef på respektive förskola 
kontaktades. Efter godkännande från förskolechefen att förskollärarna skulle få ta tid från sin 
arbetsdag för att svara på vår enkät. Enkäten lämnade ut av oss personligen i pappersform 
tillsammans med ett missivbrev (se bilaga 1). Som Dimenäs (2007, s.88) beskriver bör man 
bland annat i missivbrevet ha med en presentation av de som utför undersökningen, syftet, 
målgruppen för enkäten, att hänsyn tas till de forskningsetiska reglerna samt kontaktuppgifter 
vid frågor om enkäten. Dessa kriterier utgicks ifrån när missivbrevet skrevs. Enkäterna 
lämnades ut personligen med förhoppning att det skulle bidra till att fler svarade på enkäten. I 
samband med utdelandet, fanns också möjlighet att svara på frågor om enkäten. Vid 
utdelningen bestämdes på varje förskola tid och datum för insamlandet av enkäterna, även det 
gjordes personligen. Detta för att få att få ett så litet bortfall som möjligt (Dimenäs 2007, s.89). 
En av förskolorna som enkäten lämnades på hade inte hunnit fylla i dem till insamlings 
tillfället, då valdes att ge dem en extra dag för att fylla i enkäterna och insamlandet skedde 
dagen efter istället. När analysarbetet utfördes har det alltid bara varit vi närvarande och 
enkäterna har förvarats på ett sådant sätt att ingen annan har haft tillgång till dem.  
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Etik 
Enligt Vetenskapsrådet (2017) finns det ett antal principer som måste följas för att få bedriva 
forskning inom humaniora och samhällsvetenskap i Sverige. Principerna ingår i 
individskyddskravet och dessa är Samtyckeskravet, Nyttjandekravet, Informationskravet och 
Konfidentialitetskravet. Samtyckeskravet innebär att var och en bestämmer om man vill delta i 
undersökningen. Vi valde att själva åka ut till förskolorna och lämna enkäterna personligen, i 
vårt missivbrev (se bilaga 1) skrivs ut att det är helt frivilligt att delta i studien samt att det 
muntligen informerades om att deltagandet är frivilligt när enkäterna delades ut. 
Nyttjandekravet betyder att det insamlade materialet enbart får användas i den specifika 
studien. Även detta skrevs med missivbrevet som delades ut i samband med utlämnandet av 
enkäterna. Informationskravet avser att man måste informera deltagarna vad syftet med studien 
är innan man genomför den. Vid första kontakten med respektive förskolechef informerades 
syftet med studien, vilket även skrivits med i missivbrevet som varje deltagare fick ett eget 
exemplar av. Konfidentialitetskravet innebär att de som är med i studien är helt anonyma och 
att man förvarar de besvarade enkäterna så att ingen får tillgång till dem (Björkdahl Ordell 
2007, ss.25-27).  Detta informerades om vid samma tillfälle som utdelandet av enkäterna, 
enkäterna har sedan förvarats så att ingen annan haft tillgång till dem. Vid bearbetning av 
enkäterna har vi alltid suttit enskilt där ingen annan haft möjlighet att se dem.   
 
Det finns även moraliska ställningstaganden att göra när man bedriver forskning som är 
specifika för varje studie. I vårt fall har till exempel valts att inte ställa frågor om ålder och kön 
för att säkerställa deltagarnas anonymitet. Ett annat ställningstagande gällande 
konfidentialitetskravet som gjorts är att enkäterna delats upp kommunvis. Frågorna har 
formulerats på ett så neutralt och icke dömande sätt som möjligt. Detta för att personerna som 
svarar på enkäten inte ska känna att det finns ett rätt eller fel svar utan att deras synpunkter är 
det viktiga (Vetenskapsrådet 2017, ss.14-15). 
 

Analys och bearbetning 
I och med att studien inte är så omfattande valdes det att sortera enkäterna i högar och sedan 
själva gå igenom dem för hand under analyserandet av svaren (Trost 2007, s.117). I början 
sammanställdes svaren på de mätbara frågorna om antal år i yrket samt utbildningsår och de två 
frågor med ja och nej som svarsalternativ vilka handlade om kollegialt lärande. Dock insåg vi 
att frågorna om antal år i yrket och utbildningsår inte hade någon relevans med tanke på vårt 
syfte, därför valdes att inte ha med dem i resultatet. Arnqvist (2014, ss.115-116) beskriver hur 
man kan sammanställa resultatet när man har frågor med svarsalternativ genom att göra ett 
diagram. Detta gör man för att få en tydligare bild över resultaten. Här valdes att göra diagram 
av svaren gällande hur kollegialt lärande används, ett diagram om begreppet kollegialt lärande 
och ett om huruvida kollegialt lärande används utan att benämnas. En del av syftet är en 
jämförelse mellan kommunerna därför valdes att från början dela upp svaren kommunvis vilket 
sedan gjorts under hela analysen. I bearbetningen av de öppna frågorna, där förskollärarna 
själva fått formulera sig, letades efter gemensamma teman och begrepp. Därefter bearbetades 
svaren fråga för fråga genom att gå igenom enkäterna och skriva ner de begrepp och uttalanden 
som var återkommande. Först delades svaren upp kommun för kommun, för att sedan gå vidare 
och leta efter vilka mönster som kunde hittas i hela studien, det vill säga vad förskollärarna som 
svarat på enkäten i alla kommunerna hade gemensamt, fortsättningsvis letades efter svar som 
tydde på om förskollärarnas synsätt skilde sig åt i de olika kommunerna. Efter att alla svar 
bearbetats och analyserats flera valdes att dela in resultatet efter våra frågeställningar och 
presentera de i olika kategorier som framträdde ur svaren i relation till syftet (Malmqvist 2007, 
ss.122-132). Den första kategorin hanterar diagram som beskriver huruvida förskollärarna i 
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studien anser att begreppet kollegialt lärande används på förskolan och om kollegialt lärande 
används utan att omnämnas. I den andra kategorin redogörs för vad kollegialt lärande innebär 
ur förskollärarnas perspektiv med underkategorier; kollegialt lärande i befintliga 
arbetsmodeller, arbetsplatsmöten som forum för kollegialt lärande och fiktiva 
problemställningar i samtal. I den tredje kategorin tas upp fördelar respektive nackdelar med 
kollegialt lärande ur förskollärarnas perspektiv med underkategorier; samarbete, gemensamt 
mål och tid och struktur. I samtliga kategorier jämförs svaren från de deltagande förskollärare 
mellan de tre olika kommunerna som i materialet benämns; kommun 1, kommun 2 och 
kommun 3.  
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RESULTAT 
I detta kapitel redovisas förskollärarnas uppfattningar av användandet av begreppet kollegialt 
lärande kommuns och om de anser att det används på arbetsplatsen samt om de upplever att 
begreppet är nytt eller gammalt. Därefter följer vilka fördelar respektive nackdelar 
förskollärarna anser finns med kollegialt lärande.  

Begreppet kollegialt lärande 
 

 
Figur 1 Upplever du att begreppet kollegialt lärande används på din arbetsplats?  

I figur 1 kan utläsas att merparten förskollärare i samtliga kommuner inte upplever att 
begreppet kollegialt lärande används i arbetslaget. Det framgår att störst skillnad återfinns i 
kommun 1 där mer än dubbelt så många svarat att de inte upplever att begreppet kollegialt 
lärande används på arbetsplatsen, medan det i kommun 2 och 3 inte är någon markant skillnad 
på de som svarat ja eller nej. 
 
I undersökningen framgick även att de 11 förskollärare som svarat att begreppet kollegialt 
lärande används i arbetslaget, tydligt uttryckte att det tillkommit under de senaste åren. Dessa 
svar tyder på att kollegialt lärande kan ha använts i förskolans arbetslag under en längre tid men 
att begreppet inte slagit igenom förrän på senare år.  
 

Tillkommit under senaste åren… (Förskollärare kommun 1) 
 
Begreppet har tillkommit under senare år men vi har länge försökt lära av och med varandra. 
(Förskollärare kommun 2) 
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Figur 2 Upplever du att kollegialt lärande används på din arbetsplats? 

I figur 2 kan utläsas att flertalet förskollärare i studien anser att kollegialt lärande som metod 
används på arbetsplatsen, men de anser inte att begreppet kollegialt lärande benämns. I stort 
sett alla förskollärare som svarat i kommun 1 upplever att kollegialt lärande används på 
arbetsplatsen. Även svaren från förskollärarna i kommun 2 och 3 visar på att de flesta menar att 
de använder kollegialt lärande, dock blir skillnaden inte lika stor eftersom det är färre svarande 
i de kommunerna.    
 
Av resultaten kan utläsas att i kommun 1 anser en stor del av förskollärarna att de arbetar med 
kollegialt lärande utan att det benämns. Resultatet visar även att i kommun 2 och 3 är det fler 
som tycker att kollegialt lärande används utan att benämnas men skillnaden är inte lika stor 
som i kommun 1.   

 
 

Kollegialt lärande ur förskollärares perspektiv 
Några faktorer som är genomgående i svaren från förskollärarna i studien är att kollegialt 
lärande handlar om att lära av varandra. Det är något som är centralt i svaren från förskollärare 
i alla de tre kommunerna.  
 

Att vi förskollärare lär/drar nytta av varandra. Snappar upp andras bra idéer och använder oss 
av dem. Sprider ny kunskap till varandra. (Förskollärare kommun 1) 
 
Att lära av varandra. (Förskollärare kommun 3) 
 
Att vi lär av varandra i samarbete. Att vi hjälps åt att utveckla varandra och oss själva. 
(Förskollärare kommun 2) 
 

Många svar i kommun 1 handlar om att de anser att en del av det kollegiala lärande är att arbeta 
över avdelningsgränserna på förskolan. Dels för att inspirera varandra genom att till exempel 
vara med vid en annan avdelnings aktiviteter för att se hur de gör, men också för att praktiskt 
hjälpa varandra när det är frånvaro av personal och det inte finns vikarier att tillgå.  
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Samlingarna. I hela huset när det fattas folk och vi tar över andras barn in på avd. 
Gemensamma aktiviteter på torget/utomhus. Alla högtider… (Förskollärare kommun 1)  

Kollegialt lärande i befintliga arbetsmodeller 
En av de arbetsmodeller som förskollärare i kommun 1 svarat att de använder kollegialt lärande 
i är kompetensutvecklingarna Matematik och Lästlyftet. De menar att genom den här modellen 
tillämpas kollegialt lärande.  
 

Nu använder vi mattelyftet och läslyftet där vi läser, tittar på filmer gör uppgifter i 
barngruppen som vi sedan diskuterar och reflekterar utifrån.  (Förskollärare kommun 1) 
 
När vi utvärderar verksamheten och när vi reflekterar och planerar innehållet. När vi sprider 
läs och matematiklyftet. (Förskollärare kommun 1) 

 
En annan modell där vi kan utläsa av svaren att förskollärarna i kommun 1 använder sig av 
kollegialt lärande är i det systematiska kvalitetsarbetet. Det vill säga att förskollärarnas svar i 
kommun 1 beskriver hur de diskuterar, analyserar och reflekterar i arbetslaget om hur deras 
praktik ser ut nu och vad de kan göra för att förbättra den. De lyfter att i dessa samtal är det 
viktigt att lyssna på och lära av varandra.  
 

På våra möten har vi diskussioner om hur förskolan fungerar och vad vi kan göra för 
att få en bättre verksamhet. (Förskollärare kommun 1) 
 
Att jag lyssnar, samtalar, har öppna dialoger, utvärderar tillsammans, ger och tar. 
(Förskollärare kommun 1) 

Arbetsplatsmöten som forum för kollegialt lärande 
Av svaren från alla kommuner beskrivs det kollegiala lärandet främst ske under APT 
(arbetsplatsträffar), planeringstid och avdelningsmöten. Här menar förskollärarna att de lär sig 
bland annat genom av att observera varandra. Genomgående i alla svar är även att i samtal 
diskutera, analysera och reflektera över den dagliga verksamheten tillsammans i arbetslaget 
anses vara en del av kollegialt lärande. 
 

När vi i arbetslaget utvärderar och analyserar tillsammans. Vår verksamhet/lärande. Lär av 
varandra. (Förskollärare kommun 1) 

 
Det är många som lyfter att det är viktigt att ta tillvara på varandras kompetenser och delge 
varandra kunskaper för att utvecklas. 
 

Kollegialt lärande för mig är när vi lär tillsammans genom att vi diskuterar och utmanar 
varandras tankar och insikter till en gemensam utveckling. (Förskollärare kommun 2) 

 
Utvecklingen som kollegialt lärande anses bidra till gäller både förskollärarna personligen, 
arbetslaget som grupp och även verksamheten i sin helhet.   
 

Att lära av varandra men också genom gemensamma reflektioner tillsammans med kollegor, 
i arbetslaget, på förskolan och tillsammans med kollegor från andra förskolor, och för sin 
egen skull.  (Förskollärare kommun 1) 
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I kommun 3 skiljer sig inte svaren speciellt mycket från de andra kommunerna. Det enda som 
förskollärarna lyfter där som inte nämns i någon av de andra kommunerna är att de ser 
kollegialt lärande som en kompetensutveckling.   
 

kollegialt lärande för mig är kompetensutveckling, samverkan/samarbete och 
avdelningsreflektion. (Förskollärare kommun 3) 

 

Fiktiva problemställningar i samtal 
Från förskollärarna som svarat på studien i kommun 2 är det många som belyser strukturerade 
samtal som bidragande till kollegialt lärande. Att kollegialt lärande är utvecklande är något som 
nämns i flertalet svar. Det är några som tar upp den individuella utvecklingen men huvudfokus 
i den här kommunen är ändå arbetslagets utveckling. Förskollärarna i kommun 2 utrycker att de 
använder det kollegiala lärandet mer i förebyggande syfte genom att till exempel lyfta fiktiva 
problemställningar som man tror ska uppstå. Där beskrivs av flera förskollärare att de får ett 
ämne/situation/problem att läsa in sig på för att sedan i grupp diskutera och komma fram med 
förslag på lösning.  
 

Att vi tillsammans som ett team fördjupar oss i ex en bok (text), fiktiva problemställningar 
som vi sedan reflekterar om i små grupper utifrån olika samtalsmetoder. Där alla får komma 
till tals. (Förskollärare kommun 2) 
 
Att vi tillsammans i arbetslagen kan utmanas och utvecklas genom att exempelvis reflektera 
över och diskutera olika texter, didaktiska frågor, fiktiva problemställningar. (Förskollärare 
kommun 2) 

 
De lyfter vid flera tillfällen vikten av att lyssna på varandras erfarenheter och åsikter. Och på så 
sätt ta del av olika kunskaper och syn på situationen vilket bidrar till kollegialt lärande.  
 

Mycket i våra samtal med varandra. Vi delger varandra nya idéer och kunskaper… Vi 
diskuterar pedagogiska frågor, lyfter utvecklingsområden och vi granskar vårt arbete. 
(Förskollärare kommun 2) 

 
I kommun 3 kan utläsas av svaren i enkäterna att de förskolor som deltagit i studien inte anser 
att kollegialt lärande är ett prioriterat område. Vi kan se att det beror på yttre faktorer, som till 
exempel, omorganisation bland personalen och pågående utbyggnad av förskolans lokaler. Det 
kan ändå utläsas att viljan och intresset för att arbeta med kollegialt lärande finns hos 
förskollärarna och att de tror sig kunna prioritera det högre när organisationerna blivit mer 
väletablerade.  
 

Nja, Mestadels i arbetslaget. Mycket fokus på nybygge och planera ny verksamhet. Annat 
faller lite på andra plats just för tillfället. Men hoppas och tror på mer när allt är färdigt. 
(Förskollärare kommun 3) 

 

Fördelar och nackdelar med kollegialt lärande ur förskollärares 
perspektiv 
De gemensamma svaren från förskollärarna i samtliga tre kommuner avseende fördelar med 
kollegialt lärande är att det är utvecklande att lära av varandra, både individuellt och i 
arbetslaget.  
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Att man lär sig av och med varandra tar del av varandras kunskaper och på det sättet 
utvecklas. (Förskollärare kommun 2) 
 
Man utvecklas som pedagog, man utvecklas som arbetslag och förskola. (Förskollärare 
kommun 3) 

 
En del som är specifikt för kommun 1 är att de ser kollegialt lärande ur en praktisk synvinkel. 
Många av förskollärarnas svar handlar om att de anser att kollegialt lärande är att hjälpa 
varandra praktiskt över avdelningarna, men även att de ofta besöker varandras avdelningar för 
att få tips och inspiration genom att observera vad de andra förskollärarna gör.  
 

Ber om hjälp av andra för att få nya idéer/hjälp med en samling… När vi utvärderar och 
förändrar våra miljöer utifrån inspiration från andra avdelningar… (Förskollärare kommun 
1) 
 
Ta inspiration av varandra över avdelningar, förhållningssätt, pyssel, kunskap… 
(Förskollärare kommun 1) 

 
I kommun 3 har i stort sett alla svaren om fördelar med kollegialt lärande handlat om 
utveckling, både individuellt och i arbetslaget. Det finns svar från en förskollärare som 
beskriver vad den positiva effekten kan bli.   
 

Att vi lär av varandra och det skapar en positiv spiral, vilket gynnar barnets lust att lära och 
möjlighet att lyckas. Obs! måste lyssna på varandra och vara öppen i sinnet! (Förskollärare 
kommun 3) 

 
Något som förskolelärarna i studien i alla tre kommunerna tar upp som nackdelar med 
kollegialt lärande är att det är svårt att ge och ta kritik utan att ta det för personligt. Detta kan 
stå i vägen både för den personliga och verksamhetsmässiga utvecklingen. De lyfter att det är 
viktigt att vara professionell i diskussionerna för att ge alla möjlighet att komma till tals och bli 
lyssnade på för att inte gå miste om den kunskap som finns.  
 

Jag tror att det är viktigt att man i sin yrkesroll är professionell. I teamet ha ett öppet klimat 
samt struktur vid diskussion/samtal. (Förskollärare kommun 2) 
 
Alla kanske inte kan ge och ta konstruktiv kritik. (Förskollärare kommun 3) 

 
Andra nackdelar som beskrivs förhindra kollegialt lärande av förskollärare i alla tre 
kommunerna är att det alltid finns några som är ointresserade och inte vill delta i diskussioner 
och reflektioner. Detta menar förskollärarna i sin tur kan leda till att arbetet i verksamheten 
stannar upp och därmed inte utvecklas. De menar att det försvårar och förstör för de 
förskollärare som har ett intresse och engagemang för att utveckla verksamheten genom 
kollegialt lärande.  
 

Om man inte är engagerad … står för sina åsikter, inte står för sina tankar, idéer, bara 
glider med förstör man för de andra. (Förskollärare kommun 2) 
 
…inte alltid av intresse (kompetens utveckling) (Förskollärare kommun 3) 
 
Ointresse, en del ser ingen mening med kollegialt lärande. (Förskollärare kommun 1) 
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Samarbete 
Förskollärarna i både kommun 1 och 2 anser att de får ett ökat samarbete när de använder sig 
av kollegialt lärande. Båda de kommunerna tar även upp att de ser kollegialt lärande som en 
kompetensutveckling. I stort sett alla förskollärare som deltagit i studien i dessa kommuner är 
eniga om att en stor fördel är att man uppmärksammar och tar till vara på varandras 
kompetenser, kunnande och erfarenheter.  
 

Det finns väl alltid fördelar med att lära av varandra och att stötta varandra i 
kompetensutveckling. (Förskollärare kommun 2) 
 
Vi pedagoger och verksamheten utvecklas. Ökat samarbete. Vi-känsla.  (Förskollärare 
kommun 1) 

 
Kommun 1 har även tagit upp att de ser det som en fördel att ha samarbete med andra förskolor 
för att utveckla sin egen verksamhet.  
 

Man lär och inspireras av varandra får nya kunskaper och insikter hela tiden, egna 
förskolan/andra förskolor.  (Förskollärare kommun 1) 
 

Fördelar med det kollegiala lärandet i kommun 2 beskrivs som att de fokuserar mycket på 
samarbetet i arbetslaget för att skapa en bra atmosfär, där allas åsikter och tankar kan lyftas på 
ett respektfullt sätt. De lyfter vid flera tillfällen att de tycker diskussioner i arbetslaget är 
givande och bidrar till att lära av varandra.  

 
Alla får komma till tals. Vi kan se ur olika perspektiv. Finns inga rätt eller fel. Finns olika 
☺ (Förskollärare kommun 2) 

 
Något som lyfts i alla kommuner som nackdelar med kollegialt lärande, och som kan hämma 
samarbetet i arbetslaget, är om det inte finns möjlighet att föra fram sina åsikter. Om det finns 
någon/några som tar över samtalen utan att lyssna på resterande personal. De menar att det 
finns risk att det blir en tillrättavisande metod om man inte har ett öppet klimat.  
 

Får ej bli pekpinnar, jag är bättre än dig. (Förskollärare kommun 3) 
 

Kan finnas någon som styr och ställer och bestämmer mer än andra. (Förskollärare 
kommun 2) 
 
Om det finns samarbetssvårigheter eller om det är svårt att få sin röst hörd. (Förskollärare 
kommun 1) 

 

Gemensamt mål 
I kommun 1 är det flera förskollärare i studien som svarar att de anser att det är en fördel att ha 
en gemensam målbild och ett gemensamt förhållningssätt för att ett kollegialt lärande ska bli 
givande. Att man utgår från den egna verksamheten och hela tiden strävar efter att utveckla och 
höja kvalitén. För att det ska bli en fördel anser de att det krävs gemensamma mål och ett 
gemensamt förhållningssätt.     
 

Sprida kunskap med reflektion och diskussion utvecklas verksamheten och höjer kvalitén. 
(Förskollärare kommun 1) 
 
Kompetensutveckling. Samarbete. Mot samma mål. (Förskollärare kommun 1) 
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Fördelar är att man får nya tankar, idéer. Delaktighet, lättare att jobba mot samma mål, 
driver arbetet framåt.  (Förskollärare kommun 1) 

 
I kommun två nämner också förskollärarna i undersökningen vid flera tillfällen att det är viktigt 
med ett gemensamt synsätt i arbetslaget. Många anser att de genom pedagogiska samtal och 
därigenom kollegialt lärande kommer fram till ett gemensamt förhållningssätt.  
 

Nya tankar, idéer. Delaktighet. Lättare att jobba mot specifika mål, driver arbetet framåt. 
(Förskollärare kommun 2) 

 
Det är några som nämner att det blir en nackdel om förskollärarna inte har ett gemensamt 
förhållningssätt och strävar mot samma mål.  
 

Kan vara en nackdel om man ej strävar åt samma mål. (Förskollärare kommun 1)  
 
Förvirrande för barnen om pedagoger drar åt olika och inte har en gemensam målbild. 
(Förskollärare kommun 2) 

 

Tid och struktur 
En nackdel som lyfts i studien är att flera förskollärare anser att det inte alltid finns tid avsatt 
för att kunna ha pedagogiska diskussioner och därmed skapa ett kollegialt lärande. Flera lyfter 
att det krävs mycket tid för att det kollegiala lärandet ska bli så givande som möjligt och som 
verksamheten ser ut nu finns inte alltid den tiden. De lyfter även vikten av att 
diskussionerna/samtalen bör vara strukturerade och ha tydliga mål. De menar att det bör finnas 
en drivande förskollärare/förskolechef som planerar och styr upp tillfällen för kollegialt 
lärande. De menar dock att om tiden, engagemanget och intresset finns blir 
diskussionerna/samtalen givande och utvecklande. De ser då dessa tillfällen som en fördel med 
kollegialt lärande. 
 

Det krävs att någon leder och driver, vi som gått processledarutbildningen har det som 
uppdrag anser jag. (Förskollärare kommun 2) 
 
Det krävs att några i teamet leder och driver det kollegiala lärandet framåt, en slags 
handledare som kan välja ut olika fokusområden. Våra utvecklingspedagoger gör ett 
jättebra jobb med just detta. (Förskollärare kommun 2)  
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DISKUSSION 
Diskussionsdelen är indelad i tre delar; Kollegialt lärande som begrepp, Kollegialt lärande ur 
förskollärares perspektiv samt För och nackdelar med kollegialt lärande ur förskollärares 
perspektiv. Under rubriken Kollegialt lärande som begrepp diskuteras synen på begreppet 
kollegialt lärande. Kollegialt lärande ur förskollärares perspektiv är indelat i fyra underrubriker; 
Lära genom kommunikation och interaktion, Befintliga arbetsmodeller för att skapa ny 
kunskap, Möten i förskolan genom APT och relationer och Att samtala i förebyggande syfte. 
Här diskuteras hur, var och när det kollegiala lärandet sker i förskoleverksamheten. Rubriken 
för och nackdelar med kollegialt lärande är även den indelad i fyra underrubriker; Arbetslagets 
utveckling, Kommunikation för samarbete, Individer mot samma mål och Förskolechefers och 
rektorers betydelse för kollegialt lärande. Här diskuteras för och nackdelar samt förutsättningar 
och hinder för kollegialt lärande. 

Kollegialt lärande som begrepp  
Många förskollärare anser att de använder kollegialt lärande i verksamheten men att begreppet 
oftast inte är uttalat. Enligt Skolverket (2015) är kollegialt lärande en strukturerad arbetsmetod 
där kollegor gemensamt och kritiskt granskar sin egen och varandras undervisningsmetod för 
att förbättra undervisningen i verksamheten. De förskollärare som menar att begreppet 
kollegialt lärande används i verksamheten anser att det har tillkommit under senare år. 
Langelotz (2017, ss.57-59) nämner att det är svårt att veta när begreppet började användas men 
att det med säkerhet uppkommit i samband med olika lärarlyft i Skolverkets regi.  Eftersom 
många anser sig använda kollegialt lärande utan att benämna det drar vi slutsatsen att det är 
svårt för förskollärarna att definiera vad begreppet kollegialt lärande innebär. Att begreppet 
tillkommit de senaste åren kan också vara en förklaring till att en del förskollärare inte har en 
klar bild av vad det står för.  
 

Kollegialt lärande ur förskollärares perspektiv 
Det som nämns flest gånger och är genomgående för hela studien är att förskollärarna anser att 
kollegialt lärande handlar om att lära av varandra, genom observationer, diskuterande samtal, 
analyser och reflektioner. Sheridan, Sandberg och Williams (2015, ss.86-99) belyser vikten av 
att förskollärare behöver den sociala kompetensen för att kunna kommunicera på ett 
professionellt sätt i samspel med kollegor för att få ett bra samarbete. Med ett bra samarbete 
menar de att förskollärarna har kompetensen att tillsammans kunna väva samman sina 
kunskaper, erfarenheter och arbetssätt för att utveckla både sig själva och verksamheten. Ur ett 
sociokulturellt perspektiv tar Säljö (2010, ss.104-105) upp vikten av att interagera och 
kommunicera med varandra för att det ska ske en utveckling och ett lärande. Vidare beskriver 
han att genom att ha återkommande diskussioner och reflektioner över problem kan man 
tillsammans komma fram till nya lösningar. Av svaren kan vi utläsa att förskollärarna anser sig 
lära av varandra i många olika situationer och att en viktig del av det kollegiala lärandet är att 
få ta del av varandras kompetenser och erfarenheter. De nämner att de tycker det är givande att 
vara flera kollegor i ett arbetslag, det anses bidrar till ett större utbyte då oftast genom 
pedagogiska diskussioner. Riddersporre (2010, s.220) beskriver hur förskolans arbetslag är 
uppbyggt på ett sätt där det är viktigt med olika förmågor, kunskaper och även en god 
kommunikation. Vidare menar hon att det leder till att kollegorna i arbetslaget tillför olika 
lärdomar och kompletterar därmed varandra. Den uppfattning vi har haft sedan tidigare är att 
yrkesverksamma förskollärare ofta ser kollegialt lärande som ett sätt att ta hjälp av varandra när 
de står inför ett problem med till exempel en situation eller aktiviteter. Detta anser vi att vi får 
bekräftat genom vår undersökning.    
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Befintliga arbetsmodeller för att skapa ny kunskap 
Systematiskt kvalitetsarbete (att se hur verksamheten ser ut och vad som behöver utvecklas för 
att få en bättre verksamhet) nämns särskilt i kommun 1. Tallberg Broman (2017, ss.24-25) 
beskriver hur förskollärarna fick ett specifikt ansvar i förskoleverksamheten i och med att 
läroplanen för förskolan reviderades år 2010. I Läroplanen för förskolan (98 rev.2016, s.15) 
beskrivs att ”Förskollärare ska ansvara för att resultat av dokumentation, uppföljningar och 
utvärderingar i det systematiska kvalitetsarbetet används för att utveckla förskolans kvalitet och 
därmed barns möjligheter till utveckling och lärande.” Vi kan se att förskollärarna anser sig 
använda kollegialt lärande i arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet. De tar upp att det är 
viktigt att föra återkommande diskussioner för att kunna föra arbetet med att utveckla och 
förbättra verksamheten vidare. Säljö (2010, ss.125-127) redogör för att ur ett sociokulturellt 
perspektiv är det viktigt att ta med både sina egna och andras erfarenheter och kunskaper från 
tidigare för att sedan applicera dem i nya sammanhang. På detta sätt utvecklas och skapas ny 
kunskap och en ökad förståelse för problemsituationer. I samma kommun nämns lärarlyften 
som kollegialt lärande i många svar, vilket även det är ett återkommande och strukturerat 
arbetssätt.  

Möten i förskolan genom APT och relationer 
Det går utläsa att många använder sig av olika slags arbetsplatsträffar (möten med det egna 
arbetslaget eller med hela förskolans personal) som forum för att diskutera, analysera och 
reflektera över sitt egna, andras och verksamhetens utveckling. Genom att ta tillvara på 
varandras kompetenser skapas nya lärdomar och erfarenheter. Säljö (2010, s.115) beskriver att 
ur ett sociokulturellt perspektiv kan man genom att kommunicera både med sig själv (sina 
tankar) och med andra få nya infallsvinklar på hur man kan agera och bemöta nya situationer. 
Detta menar han är utvecklande både för individen och gruppen. Melker (2014) menar att det 
kan vara en fördel att ha diskussioner och reflektion i storarbetslag med många medarbetare. 
Då det är fler som kan bidra till ett bredare perspektiv genom flera olika synsätt och 
erfarenheter. Eftersom kollegialt lärande är något som sker i samtal kollegor emellan och inte i 
barngrupp ser vi det som naturligt att många anser att kollegialt lärande främst sker under 
arbetsplatsmöten, då det finns tid avsatt för dessa möten i förskollärarnas arbetsschema. 
Ohlsson (2012) redogör för att det är viktigt att arbetslaget gemensamt diskuterar och 
reflekterar för att det ska blir ett kollegialt lärande. Han menar att det krävs en miljö där alla 
känner att de får komma till tals och blir lyssnade på. Av våra svar på undersökningen kan 
utläsas att en del förskollärare anser att kollegor som inte är aktiva på dessa träffar hindrar det 
kollegiala lärandet. Här syns även att många lyfter vikten av att lyssna på varandra för att alla 
ska ha möjlighet att göra sin röst hörd under de pedagogiska samtalen.      

Att samtala i förebyggande syfte 
I kommun 2 beskriver förskollärarna i studien kollegialt lärande som en metod de använder i 
arbetslaget genom att diskutera, analysera och reflektera böcker eller fiktiva 
problemställningar. De anser sig använda kollegialt lärande i ett förebyggande syfte för att 
förbättra arbetslagets kompetens. Detta ser vi är den beskrivning av kollegialt lärande i studien 
som ligger närmast Skolverkets definition av vad kollegialt lärande innebär. Enligt Skolverket 
(2015) beskrivs kollegialt lärande som ett begrepp där det ingår olika arbetssätt för att utveckla 
sitt eget och andras undervisningsmetoder. Ohlsson (2012) redogör för att det är viktigt att 
arbetslaget har diskussioner och reflektioner gemensamt för att ett kollegialt lärande ska kunna 
äga rum. Här menar Säljö (2010, ss.125-127) att ur sociokulturellt perspektiv anses inte 
kunskapen vara användbar bara för att man till exempel har läst en text, kunskapen bildas först 
när texten bearbetats genom diskussion och reflektion och när kunskapen sen appliceras i nya 
situationer.    
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För och nackdelar med kollegialt lärande ur förskollärares perspektiv 
Sheridan, Sandberg och Williams (2015, ss.51-59) menar att förskolans verksamhet är under 
ständig förändring vilket leder till att förskollärares kompetens även den behöver utvecklas. 
Säljö (2010, ss.119-120) menar att ur ett sociokulturellt perspektiv behöver människan utmanas 
av andra som har likvärdig eller mer kunskap för att det ska ske en utveckling och ett lärande. 
Han belyser dock att kunskapsskillnaden inte får vara för stor mellan kollegor på grund av att 
kunskapen då kan kännas övermäktig och oförståelig. Det går att utläsa i några svar att det lyfts 
som ett hinder för kollegialt lärande när kollegor i arbetslaget visar ointresse i diskussioner, vi 
menar att detta skulle kunna bero på att kunskapsskillnaderna är för stora, vilket leder till att det 
är svårt att följa med i diskussionerna. En annan faktor vi ser som kan påverka är om det finns 
en inarbetad kultur i arbetslaget där det är svårt för nya kollegor att bryta beteendet. Ohlsson 
(2012) beskriver att ett arbetslag som har arbetat ihop länge kan tolka frågor som berör deras 
sätt att arbeta på som personlig kritik istället för att se nya tankar och idéer som en möjlighet att 
utvecklas. Några svar i studien pekar på att en del av kollegialt lärande är att observera andras 
avdelningar/aktiviteter för att få ny inspiration, vilket enligt oss inte kan betraktas som ett 
kollegialt lärande då detta inte ingår i Skolverkets definition.       

Kommunikation för ett bättre samarbete 
En stor fördel med kollegialt lärande anses av många förskollärare vara att det bidrar till ett bra 
samarbete i arbetslaget. Riddesporre (2010, s.220) tar upp vikten av att ta tillvara på allas olika 
kunskaper och erfarenheter och se dem som kompletterande i arbetslaget. Hon belyser att 
kommunikation är viktigt för att få ett bra samarbete. Säljö (2010, ss.125-127) nämner att ur ett 
sociokulturellt perspektiv är det viktigt att man kan kombinera sina egna erfarenheter med 
andras för att tillsammans kunna diskutera och lära av varandra genom ett samarbete. Vi kan se 
att många förskollärare anser att de får ett bättre samarbete genom att använda sig av kollegialt 
lärande. Ohlson (2012) bekräftar att kommunikationen har stor betydelse för hur samarbetet 
blir. Han beskriver olika typer av kommunikation, dels en berättande kommunikation som 
handlar om att en person i stort sett bara informerar om något som inträffat utan efterföljande 
frågor. Finns det däremot en kommunikation i arbetslaget där det finns utrymme att ställa 
frågor, diskutera och gemensamt reflektera bidrar det till ett ökat samarbete. En annan faktor 
som är viktig för samarbetet är att kollegorna i arbetslaget har en dialog där man både 
diskuterar, analyserar och reflekterar gemensamt men även lägger stor vikt vid att lyssna på 
varandra. Melker (2014) belyser vikten av kommunikation, men även att storleken på ett 
arbetslag kan inverka på kommunikationens kvalité. I stora arbetslag kan det vara svart att få 
sin röst hörd och verksamheten kan därmed gå miste om viktiga kompetenser och andra 
perspektiv. Förskollärarna lyfter att kommunikationen är en viktig del, både genom 
diskussioner, reflektioner och vikten av att få bli lyssnad på. De anser att genom ett bra 
samarbete blir det kollegiala lärandet kompetensutvecklande. Där de kan ta del av varandras 
kompetenser genom kommunikationen. Detta styrks av Langelotz (2017) som beskriver 
kollegialt lärande som en form av kompetensutveckling. Enligt oss kan man se att vikten av 
god kommunikation är återkommande i många svar, den anses bidra till ett bättre samarbete 
och därigenom gynna det kollegiala lärandet. Vid en problematisering av detta kan vi se att 
likväl som god kommunikation anses gynna ett gott samarbete bidrar även ett gott samarbete 
till bättre kommunikation. Vi menar att detta är två hörnstenar i att det kollegiala lärandet ska 
bli så givande som möjligt.   

Individer mot samma mål 
Flera förskollärare i studien ser som en förutsättning för ett kollegialt lärande är att det finns ett 
gemensamt mål och förhållningssätt. Mårdsjö Olsson (2010, ss.98-103) redogör för att ett 
arbetslag i förskolan har som gemensamt uppdrag att följa läroplanen för förskolan och att 
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beroende på hur den tolkas kan olika förskoleverksamheter se olika ut. Ohlsson (2012) och 
Rubenstein Reich (2017, ss.298-299) benämner att det är av största vikt för kollegorna i ett 
arbetslag att ha en gemensam syn på skolans/förskolans uppdrag. Vi kan se att det blir en svår 
balansgång när förskollärarna ska ha ett gemensamt mål och förhållningssätt samtidigt som de 
ska ta tillvara på allas olika erfarenheter, kunskaper och perspektiv. Eftersom alla förskollärare 
har olika kompetenser och synsätt krävs en process med en öppen dialog för att nå 
gemensamma mål och förhållningssätt. Olsson (2012) och Rubenstein Reich (2017, ss.298-
299) belyser vikten av att ha en fungerande dialog mellan kollegor för att kunna nå ett 
gemensamt mål. Ur ett sociokulturellt perspektiv beskriver Säljö (2010) att människor i 
grunden är kommunicerande varelser, genom kommunikationen utvecklas nya resonemang och 
genom det bidra till nya perspektiv på vårt lärande.  

Förskolechefers och rektorers betydelse för kollegialt lärande 
Vi kan utläsa från svaren i undersökningen att flera förskollärare tar upp att det krävs mycket 
tid för att kunna arbeta med kollegialt lärandet då det är en process som måste följas upp 
kontinuerligt för att det ska bidra till utveckling. Langelotz (2017, s.36-37) beskriver att 
rektorernas avsättande av tid i verksamheten är en förutsättning för att kollegialt lärande ska 
kunna äga rum. En del enkätsvar tar även upp hur förskolechefens inställning påverkar vilken 
tid arbetslaget får att använda till kollegialt lärande. Ohlsson (2012) tar i sin studie också upp 
vikten av rektorns inställning till arbetslagets lärandeprocess liksom Melker (2014) som tar upp 
att förskolechefens inställning påverkar pedagogerna i arbetslagets inställning till det kollegiala 
lärandet. Är förskolechefen drivande i frågan om kollegialt lärande bidrar det till en utveckling 
hos pedagogerna. Ohlsson (2012) beskriver även ett arbetslag där rektorn inte var drivande i 
frågan vilket speglades i arbetslaget genom att de arbetade mindre med kollegialt lärande utan 
istället mer individuellt.  

Metoddiskussion 
Eftersom vi ville ha svar från många förskollärare och konkret ta reda på vad de anser att 
kollegialt lärande är, om det används samt vilka fördelar respektive nackdelar det har valdes att 
använda metoden enkät. Björkdahl Ordell (2007, s.85) nämner att en fördel med enkäter är 
möjligheten att nå ut till många under en kort tid. Vidare menar hon att enkäter är en bra metod 
om man vill få in svar som man vill jämföra mellan olika grupper. Studien hade en relativt stor 
målgrupp (50 förskollärare) och ville göra en jämförande studie mellan tre kommuner varför 
enkät sågs som ett bra redskap för studien. Björkdahl Ordell (2007, ss.87-88) beskriver olika 
typer av enkäter; såsom postenkät, telefonenkät, besöksenkät och internetenkät. Hon lyfter 
vikten av att det alltid måste framgå tydligt att deltagandet i enkätundersökningen är frivilligt. 
Samt att både telefonenkät och besöksenkät innebär att forskaren tar en personlig kontakt med 
de som ska delta i studien. Vi valde att personligen åka till de förskolor där enkäterna delades 
ut för att det fanns en föreställning om att det skulle bidra till en högre svarsfrekvens än vid en 
postenkät eller internetenkät. En presentation av oss och en förklaring av syftet skedde 
samtidigt som det informerades om att deltagandet var helt frivilligt då det i samråd med 
förskollärarna bestämdes datum för insamling. Dock upplevdes att svarsfrekvensen blev relativt 
låg (31 av 50 enkäter besvarades) trots att vi personligen var på förskolorna både för utdelande 
och insamlande. En av förskolorna lämnade inget svar alls, detta löstes dock genom att ge dem 
en extra dag för att svara. På grund av den begränsade tiden för studien blev även tiden som 
förskollärarna hade på sig att svara begränsad vilket flera angav som orsak till att de inte fyllt i 
enkäten. Det som kunde gjorts annorlunda är att vi kunde ringt och påmint om enkäten i en dag 
innan insamlandet. Hade mer tid funnits hade ett alternativ varit att kontakta förskolechefen och 
frågat om möjlighet för att dela ut enkäten vid ett APT och att de då fått avsatt tid till att svara 
på enkäten där.  
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Trost (2007, ss.67-96) redogör för att det finns många olika typer av frågor som man kan 
använda sig av i en enkät. I enkäten har sakfrågor använts där det frågas efter utbildningsår 
samt yrkesverksamma år. Under vår analys av materialet framkom att svaren från dessa frågor 
inte hade någon relevans i förhållande till syftet och valdes därför att uteslutas i resultatet. I 
efterhand konstaterades att mer tid borde ha lagts på att bearbeta enkätens frågor och ställt dem 
i relation till syftet. Resterande frågor i enkäten benämns som attityd eller åsiktsfrågor. Vidare 
beskriver Trost (2007, ss.67-96) olika sorters svarsalternativ på frågorna, fasta svarsalternativ 
eller ej fasta svarsalternativ. Enkäten bestod huvudsakligen av ej fasta svarsalternativ. Trost 
(2007, ss.74-76) och Dimenäs (2007, ss.91-92) problematiserar denna typ av svar på grund av 
att det kan ta mycket tid att bearbeta materialet då svaren kan variera i allt från ett ord till flera 
meningar och svarsbortfallet brukar bli högt eftersom en del tycker det är svårare och 
krångligare när de behöver formulera egna svar. Detta är något vi kunde se i svaren på studien, 
svaren var väldigt varierande. Några svarade med enstaka ord, några skrev väldigt mycket och 
en del ingenting alls. Trots detta anses svaren vara tillräckligt många för att kunna utläsa 
mönster i dem, det kunde även utläsas skillnader och likheter mellan kommunerna. Detta gör 
att vi ändå tycker att det var ett bra alternativ med ej fasta svarsalternativ i studien i förhållande 
till syftet.  
  

Didaktiska konsekvenser 
Av resultatet kan vi dra slutsatsen att de flesta tycker att kollegialt lärande används i förskolan 
men att begreppet oftast inte är uttalat, det går även att utläsa av svaren att begreppet har olika 
innebörd för förskollärarna i studien. Vilket vi tror kan bidra till en viss osäkerhet kring 
begreppet som dykt upp i förskolans verksamhet under de senaste åren. I en jämförelse med 
Skolverkets beskrivning av kollegialt lärande och svaren kring vad förskollärarna anser att 
kollegialt lärande innebär, syns att de inte helt överensstämmer. Därför tror vi att det skulle 
gynna arbetslagen om alla hade en gemensam definition av begreppet kollegialt lärande. Detta 
skulle kunna skapas genom att ha tid avsatt för att ha en diskussion om begreppets innebörd. 
Kollegialt lärande är en process som är tidskrävande då reflektion och återkoppling är viktiga 
komponenter. Då det krävs att förskollärarna får tiden avsatt av förskolechefen påverkar dennes 
inställning till kollegialt lärande om detta område prioriteras och tiden ges. Av studien kan 
utläsas att merparten förskollärare anser att kollegialt lärande innebär att lära av varandra. 
Många anser att genom diskussion, samtal, analys och reflektion tar de tillvara på varandras 
kompetenser, kunskaper och perspektiv. Utifrån Skolverkets definition av kollegialt lärande 
saknas här momentet där det egna och kollegornas arbetssätt kritiskt granskas vilket är en 
förutsättning för kollegialt lärande. För att individens lärande ska utvecklas behövs kritisk 
granskning och återkoppling. Detta kan vi se som ett problem då många i studien tar upp att det 
kan vara svårt att kritisera varandra utan att det blir personligt. För att undvika känslan av 
personangrepp anses att ett alternativ kan vara att använda en metod som till exempel kollega 
handledning där man har en person som driver och styr samtalen så de hålls på en professionell 
nivå. Vi anser att det behövs mer forskning om kollegialt lärande i förskolan eftersom den 
forskning som finns mestadels är inriktad på skolan. Ett förslag på att utveckla vår forskning är 
att genomföra observationer av arbetsplatsträffar under en längre period, för att kunna följa 
utvecklingen av det kollegiala lärandet i arbetslaget. Och därmed se om det kollegiala lärandet 
får en positiv effekt på verksamheten. Vid en sådan forskning är ett förslag att man inleder med 
en arbetsplatsträff där arbetslaget får diskutera begreppet kollegialt lärande för att de ska få en 
gemensam syn på kollegialt lärande.  
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BILAGA 1 
 
Missivbrev 
 
 

 
 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter, Frida och Gabriella som läser förskollärarprogrammet på 
högskolan i Borås. Vi håller på med vårt examensarbete som handlar om 
kollegialt lärande i förskolan. Syftet med vår undersökning är att ta reda på om 
kollegialt lärande förekommer och vad det innebär för förskollärarna. Om det 
används är det i så fall något nytt eller har det funnits länge? 
 
För att undersöka detta skulle vi vilja dela ut enkäter till förskollärare på olika 
förskolor.  Att vi bara väljer förskollärare beror på att vi vill ha deltagare med 
likvärdig utbildning.  
 
Vi skulle uppskatta om vi får dela ut vår enkät på er förskola. Enkäten består av 
sju frågor och bör inte ta mer än tio minuter att besvara. Vi kommer ta hänsyn till 
vetenskapsrådets forskningsetiska principer och enkäten kommer vara helt 
anonym.  Enkäterna kommer endast bearbetas utav oss studenter.  
 
Har ni några frågor hör gärna av dig till oss. 
 
Vänliga hälsningar 
 
Frida Molldén XXXX-XXXXXX  
Gabriella Johansson XXXX-XXXXXX 
 
Det går även bra att kontakta vår handledare för examensarbete 
 
Susanne Angwald Brunke – susanne.angwald_brunke@hb.se 
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BILAGA 2 
 
Kollegialt lärande 
-Trend eller tradition? 
 
Vårt syfte med denna enkät är att ta reda på utifrån förskollärares syn om det 
finns ett kollegialt lärande i arbetslaget på förskolan. 
 
Att delta och svara på frågorna är helt frivilligt. Enkäten är helt anonym.  
 
Tack för att ni tar er tid att svara,  
 
Bella och Frida 
 
 
 
1. Vilket år tog du din förskollärarexamen? 
 
 
 
 
2.  Hur många yrkesverksamma år som förskollärare har du?  
 
_____________år 
 
3. Upplever du att begreppet kollegialt lärande används på din arbetsplats? (ringa 
in det svar som stämmer bäst?) 
 
  JA  NEJ 
 
Om du svarat ja,  
 
Har begreppet införts under de senaste åren eller har det använts länge? 
 
 
 
4. Upplever du att kollegialt lärande används på din arbetsplats? (ringa in det svar 
som stämmer bäst) 
 
  JA  NEJ   
 
Om du svarat ja,  
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Beskriv vad kollegialt lärande är för dig? 
 
 
 
 
 
 
Om du svarat nej,  
 
Vad tror du att det beror på? 
 
 
 
 
 
 
 
5. I vilka situationer kan du se att kollegialt lärande används? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_ 
 
 
 
6.  Vad anser du att det finns för fördelar respektive nackdelar med kollegialt 
lärande? 
 
Fördelar:__________________________________________________________
__________________ 
 
Nackdelar:_________________________________________________________
_________________ 
 
 
 
7. Upplever du att kollegialt lärande används av all personal i förskolan eller är 
det specifikt för arbetslaget på din avdelning? 
 
_________________________________________________________________
______________________ 
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