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Titel (kopiera från uppsats) *: FÖRSKOLLÄRARES UPPFATTNINGAR AV 
KOLLEGIALT LÄRANDE I FÖRSKOLAN
Nyckelord (kopiera från uppsats) *: Kollegialt lärande, arbetslag, förskola, kommunikation
Sammanfattning (kopiera från uppsats) *: 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 
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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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