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Sammanfattning 
Kollegialt lärande är ett begrepp som är aktuellt och ligger i tiden. Det talas överlag mycket 
om barns lärande i förskolan men inte mycket om arbetslagets lärande, vilket det kollegiala 
lärandet handlar om. Förskolan kännetecknas av att personalen arbetar i arbetslag och har 
ansvar för en gemensam barngrupp. Arbetslaget har utifrån styrdokument ett gemensamt 
uppdrag att arbeta efter i förskolan. Personalen i arbetslaget ses som förskolans viktigaste 
resurs och dess kompetens är avgörande för verksamhetens kvalité. Arbetet i förskolan 
präglas av kommunikation och samarbete mellan personalen i arbetslaget, en kollegialitet. 
Kollegialt lärande, eller lärande i arbetslag, kan ses som informellt lärande då det kollegiala 
lärandet handlar om att lära i vardagssituationer tillsammans med andra: lära av och med 
varandra. Begreppet kollegialt lärande kan beskrivas på olika sätt, bland annat kan det även 
benämnas som kollektivt lärande samt Professional Learning Communities (PLC). Tidigare 
forskning visar på olika faktorer som gör det möjligt för kollegialt lärande, bland annat att det 
krävs stöd från chefer samt vikten av att det förs diskussioner i arbetslag. Hinder som kan ses 
finnas för det kollegiala lärandet utifrån tidigare forskning är bland annat tidbrist, stora 
barngrupper samt gruppsammanhållningen i arbetslaget. Studien bygger på den 
sociokulturella teorin kring lärande av Vygotskij, samt den pragmatiska psykologin av 
Dewey.  
 
Syftet med undersökningen var att undersöka hur förskollärare upplever arbetet med kollegialt 
lärande i arbetslag i förskolan. Frågeställningarna var vad begreppet kollegialt lärande betyder 
för förskollärare samt vilka möjligheter respektive hinder de upplever kring kollegialt lärande 
i arbetslag.  
 
Undersökningen är en kvalitativ undersökning och genomfördes med intervju som 
datainsamlingsmetod. Intervjuerna genomfördes med sex förskollärare som arbetade i olika 
arbetslag på olika förskolor i samma kommun.  
 
Resultatet visar hur kollegialt lärande är ett begrepp som kan beskrivas på olika vis. En 
majoritet av förskollärarna beskriver begreppet som att lära av och med varandra. Att delge 
varandra kunskaper samt att ge feedback och positiv beröm var andra definitioner som kom 
fram i undersökningen. Några förskollärare hade svårt att definiera begreppet. Flera nämner 
även hur de ser aktionsforskning som kollegialt lärande. I undersökningen framkom olika 
faktorer som möjliggör eller hindrar det kollegiala lärandet. Många förskollärare beskriver hur 
diskussioner och möjligheten att ta in andras perspektiv påverkar det kollegiala lärandet. Att 
känna stöd av varandra samt att känna en trygghet och tillit i arbetslaget framkom som 
faktorer som möjliggör det kollegiala lärandet. Tid var en faktor som alla förskollärare talade 
om såväl som ett hinder som en möjlighet för det kollegiala lärandet.  
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INLEDNING 
Kollegialt lärande är ett begrepp som är aktuellt och ligger i tiden. Men hur definieras 
begreppet? En Google-sökning på kollegialt lärande ger strax över 100 000 träffar (2016-05-
03), där vi genom en snabb överblick har svårt att hitta en gemensam definition av begreppet. 
Utifrån våra tidigare erfarenheter är kollegialt lärande ett begrepp som förskollärare inte 
använder eller har en gemensam definition av. Vår uppfattning är även att det i förskolans 
värld talas mycket om barns lärande, men inte så mycket om arbetslagets lärande.  
 
I Läroplan för förskolan (Lpfö98 rev.2010, s.6; 9–15) beskrivs hur en aktiv diskussion i 
arbetslaget kring begreppen kunskap och lärande gynnar barns lärande. Vidare beskrivs 
riktlinjer om att arbetslaget ska arbeta tillsammans i förskolan. Det betonar vikten av ett 
arbetslag i förskolan. Den samlade kompetensen i ett arbetslag, menar Niss och Söderström 
(2015, s.96), måste lyftas för att säkerställa en god kvalité på verksamheten. Arbetslagets 
gemensamma kompetens blir därför viktig för verksamheten.  Stedt (2004, s.139) förklarar att 
pedagogers arbete har förändrats i och med läroplanens införande i förskolan. Efter 
läroplanens introduktion i förskolan fick pedagoger större tolkningsfrihet över hur arbetet kan 
utföras i verksamheterna. Detta har medfört att det ställs större krav på diskussioner i 
arbetslaget för hur de tillsammans ska lägga upp arbetet i verksamheten. Genom diskussioner 
tillsammans i arbetslaget synliggörs individuella kunskaper och olika perspektiv, vilket kan 
bidra till ett gemensamt lärande i arbetslaget och även individuellt. Kollegialt lärande är för 
oss därför intressant att undersöka närmare för att få en tydligare bild av begreppets betydelse 
och hur förskollärarna arbetar med kollegialt lärande i förskolans verksamheter. 

SYFTE 
Syftet med vår undersökning är att undersöka hur förskollärare upplever arbetet med 
kollegialt lärande i arbetslag i förskolan.  
 
Våra frågeställningar är: 
– Vad betyder begreppet kollegialt lärande för förskollärare? 
– Vilka möjligheter respektive hinder upplever förskollärare kring kollegialt lärande i 
arbetslag? 

Begreppsdefinitioner 

Kollegialt lärande 

Med kollegialt lärande i studien menas det lärande som sker inom och tillsammans i ett 
arbetslag. Syftet med kollegialt lärande är att utveckla såväl den enskilda som den kollektiva 
kunskapen i arbetslaget.  
  
Professional Learning Communities (PLC) 

Professional Learning Communities, även förkortat PLC, är ett arbetssätt som är till för att 
främja lärande mellan kollegor. Det är ett arbetssätt som kommer ifrån USA och som är ett 
typiskt arbetssätt för läraryrket. Arbetssättet handlar om att arbetslag och/eller andra kollegor 
tillsammans ägnar sig åt ett avsiktligt kollektivt lärande för att utveckla sina egna 
yrkeskunskaper men även den kollektiva kunskapen. Syftet med detta arbetsätt är att höja 
kvalitén på verksamheten genom att utveckla personalens kunskaper och 
undervisningsmetoder (Hord 2008, s.12).  
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Informellt lärande 

Informellt lärande handlar om att lära i vardagliga situationer. Informellt lärande 
kännetecknas av att det är ett ostrukturerat lärande som sker i arbetslivet och ibland 
tillsammans med kollegor (Schürmann & Beausaert 2016, s.130). 
 

Kollegialitet 

Kollegialitet inom läraryrket handlar om sammanhållning. En kollegialitet kännetecknas av ett 
samarbete mellan kollegor (Svensson 2012, s.304).  

BAKGRUND 
Syftet med denna studie är att undersöka kollegialt lärande i arbetslag i förskolan. Vi kommer 
nedan att presentera relevant litteratur och forskning kring förskolans historia och uppdrag 
samt arbetslagets roll i förskolan. Vidare beskrivs begrepp som kollegialitet och informellt 

lärande. Bakgrundsavsnittet avslutas med en beskrivning av begreppet kollegialt lärande och 
faktorer som kan bli hinder i arbetet med kollegialt lärande. 

Förskolans historia och dess uppdrag 

Genom förskolans historia har det funnits olika former av bestämmelser och riktlinjer för hur 
arbetet i förskolan ska bedrivas. Vid mitten och slutet av 1800-talet beskriver Vallberg Roth 
(2011, s.45) hur dåtidens förskola arbetade efter något som benämndes Guds läroplan. Denna 
läroplan fokuserade på en kristen undervisning. En stor inspiratör under denna tid vad gäller 
småbarns undervisning var Fredrich Fröbel (Vallberg Roth 2011, s.45). Hans tankar och idéer 
kom att inspirera och leda till en revidering av Guds läroplan.  
 
Vidare beskriver Vallberg Roth (2011, ss.77-78) hur dåtidens förskola som benämndes 
kindergarten (ett tyskt begrepp för dåtidens förskola),  under tidigt 1900-tal i Sverige kom att 
heta barnträdgård. Det talades då om hemmets läroplan där fokus låg på uppfostran, lek och 
arbetsfostran. Barnens lek skulle förbereda barnen inför arbetslivet. Vid mitten av 1900-talet 
och fram till 1980-talet blev barnträdgården benämnd daghem, där fokus låg på vård och 
omsorg av barnen. Daghemmen gick nu under vad som Vallberg Roth kallar Folkhemmets 

läroplan. Denna läroplan hade ett fokus på demokrati och jämställdhet, till skillnad från 
tidigare läroplaner genom historien (Vallberg Roth 2011, s.99).  
 
År 1998 blir daghemmen förskola och får en läroplan, Lpfö98, som framställts av 
utbildningsdepartementet. Detta gjorde att förskolan gick från att tillhöra Socialstyrelsen till 
Skolverket och Utbildningsdepartementet. Lpfö98:s införande i förskolan gjorde att det 
pedagogiska uppdraget fick en stor betydelse i förskolans verksamheter, då det nu fanns mål 
och riktlinjer att arbeta efter. År 2008 gav regeringen Skolverket i uppdrag att revidera 
läroplanen för förskolan, detta för att förtydliga och komplettera vissa mål och riktlinjer och 
för att höja kvaliteten i verksamheterna. En av tyngdpunkterna var att förtydliga 
förskollärarnas ansvar i förskolan. Alla som arbetar i förskolan förväntas arbeta efter det 
pedagogiska uppdrag som beskrivs i läroplanen. Regeringen ansåg dock att förskollärare ska 
vara de som leder det pedagogiska arbetet i förskolan, vilket resulterade i att en revidering av 
läroplanen behövde göras för att förtydliga detta ansvar (Utbildningsdepartementet 2010, ss.3-
4; 21). 

Arbetslaget i förskolan 

Förskolan kännetecknas av att personalen arbetar i arbetslag. Ett arbetslag kan bestå av flera 
olika yrkesgrupper, bland annat förskollärare och barnskötare men även personal som saknar 



 

3 
 

någon form av pedagogisk utbildning. Pedagogisk ledare och chef för en förskola är en 
förskolechef, som har det övergripande ansvaret för verksamheten. Förskolechefen har bland 
annat som uppgift att verka för en god sammanhållning i arbetslaget samt se till att personalen 
får den kompetensutveckling som krävs för att kunna utföra uppdraget i läroplanen (Engdahl 
& Ärlemalm- Hagsér 2015, s.24).  
 
Niss och Söderström (2015, s.86) menar att arbete i arbetslag är en självklarhet i förskolan. I 
arbetslag bygger personalen ständigt på sina relationer genom att de lyssnar på varandra, visar 
ett intresse och bekräftar varandra. Niss och Söderström menar att relationerna stärks av att 
arbetslaget tar tillvara på allas erfarenheter och kunskaper samt skapar gemensamma regler 
och överrenskommelser för att genomföra uppdraget i läroplanen. 
 
Gannerud och Rönnerman (2007, ss.141-142) har genom observationer och intervjuer studerat 
hur förskolans arbetslag skiljer sig från arbetslag i grundskola. I sin studie redogör de för hur 
arbetet i förskolan förutsätter att pedagoger arbetar i arbetslag. Gannerud och Rönnerman 
(2007, s.141) beskriver att läroplanen talar om arbetslaget som en enhet då det finns riktlinjer 
för hur arbetslaget ska arbeta i verksamheten. Ett arbetslag i förskolan består av personal som 
arbetar tillsammans på en avdelning med en gemensam barngrupp. I grundskolan kan ett 
arbetslag se olika ut. Arbetslag kan bestå av personal som arbetar med barn i olika åldrar, men 
inom samma skolämne, eller personal som arbetar med en gemensam klass. En annan skillnad 
mellan skolan och förskolans arbetslag är att förskolans arbetslag arbetar i stort sett hela 
dagen tillsammans, vilket gör att de delar ett ansvar för den gemensamma verksamheten.  
Gannerud och Rönnerman redogör även för hur skolans och förskolans arbetslag skiljer sig 
vad det gäller tid för planering. Skolans arbetslag har specifik avsatt tid för planering, till 
exempel efter det att elevernas skoldag är slut. Det är däremot vanligt att förskolans arbetslag  
har en gemensam planeringstid som ligger på kvällstid då bland annat arbetsuppgifter fördelas 
och utvärderingar av verksamheten sker. Förskollärarnas övriga planering av verksamheten 
sker till största delen i barnens närvaro, till exempel under matsituationer, utevistelser och i 
hallen. 

Förskollärarkompetens 

Genom den reviderade läroplanen från 2010, vilken nämnts tidigare, har förskollärares ansvar 
på kvalitén på förskolan ökat (Engdahl & Ärlemalm- Hagsér 2015, s.223). Gotvassli (2002, 
s.8) beskriver även hur förskolans personal idag ses som förskolans viktigaste resurs och att 
dess kompetens är avgörande för kvalitén på verksamheten. Niss och Söderström (2015, 
ss.95-96) menar att en styrka för att utvecklas är att arbetslaget använder den samlade 
kompetens som finns i arbetslaget; att använda varandras erfarenheter och kunskaper.   
 
Sheridan, Sandberg och Williams (2015, ss. 64-91) har genom intervjuer och observationer av 
förskollärare studerat vilka kompetenser en förskollärare anses behöva i sitt yrke. Resultatet 
pekar på tre dimensioner som tillsammans beskriver den kompetens som förskollärare i 
dagens och framtidens förskola bör besitta.  
 
Den första dimensionen som Sheridan, Sandberg & Williams (2015, ss.64-67) benämner, 
handlar om att ha en bred ämnes- och innehållskunskap, att kunna reflektera över 
verksamheten samt sträva efter att utveckla sin kompetens. Förskolans läroplan rymmer 
många kunskapsområden, vilket ställer krav på förskollärarens ämneskunskaper. Resultatet i 
studien redogör för hur förskollärare till större delen besitter lite kunskaper om mycket, 
snarare än att de är specialister inom ett specifikt ämne. Att kunna reflektera kring handlingar 
och barns lärande beskrivs som viktigt för förskolläraren. I reflektioner ges det möjlighet till 
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att synliggöra så väl den enskilda som den kollegiala kompetensen som finns, eller som 
saknas i verksamheten. Resultatet visar även hur förskollärarens utbildning och viljan att 
fortsätta lära är viktiga samt hur en kontinuerlig utveckling av kompetenser bör ske. 
 
Sheridan, Sandberg och Williams (2015, ss.69-71) redogör för att den andra dimensionen 
handlar om ledarskap, en förmåga att leda verksamheten och att ha en organisatorisk 
kompetens. Resultatet visar hur ledarskap i förskolan handlar om att fatta genomtänka och 
realistiska beslut men att även ta ansvar för andra kollegors beslut. Det är även viktigt att 
kunna lyssna på sina kollegor, att diskutera med dem om deras åsikter och tankar, även om de 
inte är desamma som ens egna. Vidare beskriver Sheridan, Sandberg och Williams (2015, 
s.78) att förskollärare bör besitta en kunskap om hur den dagliga verksamheten bör 
organiseras, vad gäller den fysiska miljön, dagliga rutiner och arbetet i arbetslaget. 
 
Som framkom i studien ovan (Sheridan, Sandberg & Williams 2015, ss.86-91) handlar den 
tredje och sista dimensionen om förskollärarens kommunikativa och sociala kompetens samt 
det didaktiska kunnandet. Kärnan i denna dimensionen är den kommunikativa kompetensen, 
vilket bland annat innebär att kunna samtala, diskutera, argumentera samt att lyssna på 
varandra i ett arbetslag. Kommunikationen är grundläggande i det arbete som möjliggör för 
kollegor att förmedla erfarenheter samt dela kunskaper med varandra och därmed utveckla 
verksamheten. Något som nämns som mycket viktigt i denna dimension är samarbetet i 
arbetslaget. Att kunna samarbeta är en förutsättning för att arbetslaget ska kunna erbjuda 
barnen bästa möjliga lärande.  

Kommunikation och samarbete i arbetslaget 

Bogren och Klingen (2013, s.54; 62) beskriver hur en öppen dialog är viktigt i ett arbetslag i 
förskolan. Alla måste kunna prata med varandra, men även lyssna på varandra. Ett positivt 
arbetsklimat präglas av en tydlig kommunikation med varandra i arbetslaget. Även Niss och 
Söderström (2015, s.105-106) beskriver vikten av kommunikationen mellan kollegor i ett 
arbetslag, då kommunikationen kan vara avgörande för hur uppdraget i förskolan kan komma 
att genomföras men också för trivseln i arbetslaget. När det gäller kommunikation är det 
viktigt att visa respekt för varandra. Alla i arbetslaget behöver inte tycka lika, utan det handlar 
om att respektera varandras olikheter.  
 
Vidare beskriver Niss och Söderström (2015, s. 92; 98-99) hur arbetslaget har ett gemensamt 
uppdrag utifrån Lpfö98 (rev.2010, ss.5-7) och att det då behövs ett samarbete kollegor 
emellan för att kunna arbeta mot detta uppdrag. De beskriver även hur öppenhet och 
nyfikenhet kring uppdraget ger energi åt samarbetet i ett arbetslag. Även den individuella 
motivationen och engagemanget kring uppdraget är avgörande för samarbetet i arbetslaget. 
Ett hinder för ett fungerande samarbete kan vara rädslan för att göra fel, bli kritiserad eller en 
misstro på sin egen kompetens. 
 
Stedt (2013, ss.162-165) har genom deltagande observationer och intervjuer studerat hur fyra 
olika arbetslag på en skola samarbetar för att ta del av varandras kunskaper och lärande. 
Resultatet visar att samarbetet gick till på olika sätt i respektive arbetslag. Stedt (2013, s.162) 
delar upp arbetslagens olika samarbeten i tre samarbetsformer som hon väljer att benämna 
ansvarsfördelning, samspel och hämmad förhandling.  
 
Den samarbetsform i studien ovan som Stedt (2013, ss.93-94) benämner ansvarsfördelning 
kännetecknas av att ansvaret vad gäller arbetsuppgifter i verksamheten fördelas mellan alla i 
arbetslaget. Var och en har sitt ansvarsområde och förhåller sig enbart till detta, inte till vad 
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de andra i arbetslaget gör. Arbetslaget är öppna med att det arbetar olika inom sina respektive 
områden, vilket alla accepterar. Det gör att denna samarbetsform fungerar oproblematiskt i 
arbetslaget. Komplexiteten i denna samarbetsform är dock att friheten av att kunna utföra vad 
de vill inom sina ansvarsområde ställs i relation till att man inte får något stöd av de andra 
kollegorna vid svårigheter. 
 
Samarbetsformen som Stedt (2013, s.145) i studien ovan benämner samspel kännetecknas av 
att allt arbete i verksamheten utförs tillsammans i hela arbetslaget; man arbetar som en enda 
enhet i hela verksamheten. Alla i arbetslaget ser varandra och agerar tillsammans i alla 
situationer. Personalen i arbetslaget är sammansvetsade och samstämda, vilket skapar en 
komplexitet inom samarbetsformen; de riskerar lätt att fastna i samma spår som är invanda 
och bekanta. Dock är detta invanda och bekanta en nödvändighet för att deras enhetliga 
samarbetsform ska fungera. 
 
Den sista samarbetsformen, den som Stedt (2013, s.126) i sin studie ovan väljer att benämna 
hämmad förhandling, är en blandning av den ansvarsfördelande och samspelande 
samarbetsformen. Hämmad förhandling som samarbetsform kännetecknas av att arbetslaget 
antar att de alla har samma pedagogiska metoder som de jobbar med. Arbetslaget fördelar 
ansvarsområden mellan varandra precis som i den ansvarsfördelande samarbetsformen. Till 
skillnad från den ansvarfördelade samarbetsformen är arbetslaget inte medvetna om deras 
respektive olikheter, vilket gör samarbetsformen problematisk. När de sedan får en gemensam 
arbetsuppgift som hela arbetslaget tillsammans ska arbeta med uppstår problematiken kring 
samarbetsformen: deras tro om att de arbetar på ett likartat sätt visar sig inte stämma, vilket 
leder till att det gemensamma arbetet försvåras. 

Kollegialitet 

Kollegialitet är ett begrepp som kan vara svårt att definiera. Nationalencyklopedin (2016) 
förklarar kollegialitet utifrån den romersk-katolska kyrkans princip om att varje biskop har ett 
ansvar för sitt eget stift, men även ett gemensamt ansvar för kyrkan. Svensson (2012, s.304) 
definierar kollegialitet inom läraryrket som en synonym för sammanhållning. Kollegialitet 
karakteriseras därmed av ett samarbete mellan kollegor, vilket bygger på ömsesidighet.  
 
Hertzog, Pensavalle och Lemlech (2000, ss.7-8) har studerat kollegialitet genom att de 
startade ett program för lärarstudenter, de ville hjälpa dem att utveckla en professionalitet, 
men också för att undersöka kollegiala relationer i arbetslag. Varje student parades ihop med 
en lärare som agerade såväl partner med studenten som mentor. Genom intervjuer och 
gruppdiskussioner kunde sex markerande stadier av kollegiala relationer urskiljas. Utifrån 
resultatet definieras i studien kollegialitet som professionella relationer, med ett syfte att 
utföra gemensamma arbetsuppgifter, vilket skapas genom utbyte av kunskaper och 
erfarenheter.  
 
I sin studie ovan beskriver Hertzog, Pensavalle och Lemlech (2000, ss.7-8) hur det första 
stadiet handlar om att ett samspel skapas. Det innebär att partnerskapen ger stöd till varandra 
samt feedback för att skapa en trygghet och självkänsla. Detta samspel skapar förutsättningar 
för en fortsatt relation och även lärande. Samspelet utvecklas sedan till ett samarbete, där 
partnerskapen erbjuder varandra hjälp, delar idéer och delger varandra andra perspektiv. I 
nästa stadie uppstår en inre konflikt hos den enskilda individen i partnerskapen. Här gör den 
enskilda individen jämförelser mellan sina egna och sin partners styrkor och svagheter inom 
arbetet. Detta sker individuellt och är alltså inget som partnerskapen diskuterar tillsammans. 
När dessa jämförelser så småningom avtar inser partnerskapen istället att deras styrkor och 
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svagheter kan påverka deras undervisning positivt. I följande stadie använder och utvecklar 
partnerskapen varandras styrkor och svagheter. Detta leder till en ökad kompetens, så väl 
enskild som kollektiv, vilket påverkar undervisningen till det bättre. När dessa fem stadier har 
uppnåtts av arbetslaget har de kommit till det sjätte och sista stadiet; kollegialitet, där 
engagemang och ansvar genomsyrar arbetet tillsammans i arbetslaget. Regelbundet använder 
de varandra som stöd, tar hjälp av varandra och lär av varandra.  
 
Viktigt att belysa är att, trots att majoriteten av de partnerskap som bildats mellan studenter 
och lärare i studien ovan (Hertzog, Pensavalle och Lemlech (2000, s.12) har visat på en 
utveckling av kollegiala relationer, visar även resultatet att alla partnerskap inte fungerat. 
Detta visar hur kollegiala relationer inte är en självklarhet i alla sammansättningar av 
arbetslag  då olikheter i personlighet samt personliga behov och känslor kan påverka dessa 
relationer. Detta kan styrkas med Hargreaves (1998, ss.207-208) beskrivning av begreppet 
påtvingad kollegialitet. Det handlar om hur arbetslag är organisatoriskt skapade; de skapas av 
andra än de  medverkande, vilket gör att det blir ett ofrivilligt samarbete. Påtvingad 
kollegialitet kännetecknas av att det blir ett obligatoriskt deltagande som högre ledning har 
beslutat om.  

Informellt lärande 

Kollegialt lärande, eller lärande i arbetslag, kan ses som ett informellt lärande. Schürmann 
och Beausaert (2016, ss.130-131) förklarar i sin studie hur lärande kan delas upp i två delar; 
formellt lärande och informellt lärande. Formellt lärande handlar om utbildning medan 
informellt lärande handlar om att lära i vardagliga situationer, i vissa fall tillsammans med 
andra. Ellström (1996, s.10) beskriver även hur det informella lärandet kan ses som en 
biprodukt av andra aktiviteter; du är inte medveten om att du lär i dessa situationer.  
 
Schürmann och Beausaert (2016, ss.139-149) har genom intervjuer studerat informellt lärande 
på en arbetsplats i Tyskland. Resultatet visar på flera olika sätt som anställda lär informellt på 
arbetsplatsen: att prata med andra och samarbeta, söka information och kunskaper på nätet, ge 
feedback och konstruktiv kritik till varandra i arbetslaget samt ta del av yrkesrelaterade 
tidsskrifter. Vidare beskrivs flera faktorer som påverkar det informella lärandet. Genom att få 
möjligheter från organisationsnivå till att arbeta tillsammans med andra, få stöd och hjälp av 
varandra, kan ett informellt lärande uppkomma. Att ständigt få utrymme för att utmanas och 
utvecklas genom nya arbetsuppgifter är en annan faktor som påverkar det informella lärandet. 
Den personliga inställningen till att vilja utvecklas är avgörande för det informella lärandet. 
Engagemang för att lära, motivation och personlighet är viktiga egenskaper att besitta för att 
ett informellt lärande ska ske. Resultatet visar även att formellt lärande är en faktor som kan 
påverka det informella lärandet, detta då formellt lärande kan bidra med teoretisk kunskap 
som sedan omvandlas till praktik genom det informella lärandet. 

Kollegialt lärande 

Kollegialt lärande kan ses som ett informellt lärande då det kollegiala lärandet handlar om att 
lära i vardagssituationer tillsammans med andra, snarare än genom någon formell utbildning 
(Schürmann och Beausaert 2016, ss.130-131). 
 
Kollegialt lärande kan beskrivas på olika sätt. Skolverket (2016) beskriver hur kollegialt 
lärande handlar om att i arbetslaget tillsammans lösa problem, men också att kritiskt granska 
såväl sig själv som kollegor vad gäller det gemensamma arbetet. Här sker utbyte av 
kunskaper, färdigheter och tidigare erfarenheter, vilket leder till ett lärande. Kollegialt lärande 
kan även benämnas kollektivt lärande. Granberg och Ohlsson (2005, s.227) förklarar 
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kollektivt lärande som ett lärande genom ett samspel mellan kollegor i ett arbetslag, där fokus 
ligger på att tillsammans tolka och lösa arbetsuppgifter.  
 
Hord (2008, ss.12-13) har studerat ett arbetssätt som kallas för PLC, Professional Learning 

Communities. Det kan beskrivas som ett arbetssätt där kollegor tillsammans lär av varandra i 
grupp, vilket kan ses synonymt med begreppet kollegialt lärande. Resultatet visar på fem 
faktorer som PLC bygger på: delade erfarenheter och visioner, delat ledarskap, stöd från 
högre chefer och kollegor, ett avsiktligt kollektivt lärande samt  att dela arbetsätt med 
varandra. Att ha delade erfarenheter och visioner i ett arbetslag är basen för hur PLC kan 
komma att fungera. Arbetslaget behöver ha en delad vision om vad som behöver förändras 
och förbättras i verksamheten, men också att de utgår från ett gemensamt uppdrag och 
gemensamma mål i sitt arbete. Att ha ett delat ledarskap, med andra ord delad makt vad gäller 
såväl beslutsfattande som arbetet generellt i verksamheten, innebär att alla får en delaktighet. 
Detta leder i sin tur till en egen ökad professionalitet. Att ha ett stöd från chefer handlar om att 
få de resurser som krävs för att kunna arbeta med PLC. Stöd från kollegor handlar i sin tur om 
att bland annat få respekt och tillit från kollegor. Dessa tre faktorer utgör grunden för att PLC 
ska vara möjligt. 
 
I studien ovan beskriver Hord (2008, ss.12-13) att det avsiktliga kollektiva lärandet är kärnan 
i PLC. Genom att analysera verksamheten identifierar personalen vad de behöver utveckla 
kring sina yrkeskunskaper och sin undervisning. Här kan man ta hjälp av varandra i 
arbetslaget, av andra kollegor eller av utomstående. De kunskaper personalen behöver 
utveckla måste reflekteras över och diskuteras; hur kan de komma till användning i 
verksamheten? Den sista faktorn beskriver hur PLC är beroende av att kollegor hjälper 
varandra, att de lär av varandra. Genom att observera varandra upptäcks styrkor och svagheter 
i arbetslaget. I ett välfungerande arbetslag är personalen öppen och ärlig mot varandra, de kan 
säga till sina kollegor vad de behöver utveckla utan att det tas personligt. Avsikten med PLC 
inom läraryrket är att lärare ska kunna utveckla sin egen kompetens för att utveckla kvalitén 
på verksamheten. PLC är ett målmedvetet sätt att lära. 
 
Även Graham (2007, ss.5-13) har studerat arbetssättet PLC. Genom enkäter och intervjuer 
med lärare som ägnar sig åt att delta i PLC har han studerat hur arbetssättet åstadkommer 
förbättringar i lärares undervisning. Resultatet visar hur stöd från organisationen och 
ledare/chefer underlättar arbetet med PLC. Detta stöd visar sig genom att det erbjuds tid och 
plats för arbetet. Det är även viktigt att de som medverkar är engagerade och öppna för ett 
samarbete och att syftet med PLC är tydligt. Detta är grunden för att PLC kan bidra till lärares 
utveckling. Kärnan i detta arbetssätt är de konversationer och konflikter som uppstår mellan 
deltagarna. Med konflikter menas den problematik som kan uppstå kring att alla deltagare har 
olika åsikter och tankar. När deltagarna ser dessa olikheter som möjligheter snarare än hinder 
sker ett lärande, såväl individuellt som kollektivt. Konversationerna i PLC sker kring den 
problematik som deltagarna upplever med sin undervisning. I konversationerna delar 
deltagarna erfarenheter med varandra, fattar gemensamma beslut och analyserar 
verksamheten; de lär av varandra och därmed utvecklas de.  
 
Resultatet i studien ovan (Graham 2007, s.13) visar att när deltagarna i PLC kände en tillit till 
och respekt för varandra och när konversationerna var relevanta kring undervisning och 
lärande, då kunde lärarna "se genom varandras ögon"; de tillägnade sig andras perspektiv. 
Alla deltagare kan därmed få användning för varandras kunskaper. 
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Hinder för kollegialt lärande 

Hords (2008, ss.12-13) studie som nämnts ovan kring kollegialt lärande visar möjligheter för 
att ett kollegialt lärande ska uppstå. Det finns ändå en rad olika faktorer som kan hindra 
möjligheten till detta: tid, barngruppens storlek, gruppsammanhållningen i arbetslaget samt 
personalens utbildning.  
 
En faktor som kan orsaka hinder för det kollegiala lärandet är hur tiden i verksamheten 
disponeras. Hargreaves (1998, s.107) redogör för hur lärare ofta använder tidsbrist som en 
ursäkt eller förklaring till att inte kunna utföra vissa arbetsuppgifter. Tiden som finns till 
förfogande i verksamheten struktureras inte optimalt; vissa arbetsuppgifter prioriteras mer än 
andra, vilka istället bortprioriteras. Pramling Samuelsson, Williams och Sheridan (2015, ss.7-
8) har genom intervjuer och enkäter studerat barns utveckling och lärande i förskolan. 
Resultatet visar på hur tid och storleken på barngruppen påverkar vilka arbetsuppgifter som 
prioriteras. Förskollärarna i studien uttrycker tydligt hur tidsbristen är ett stort problem i 
verksamheten. De stora barngrupperna och personaltätheten gör att målområden i läroplanen 
och andra styrdokument faller bort. Niss och Söderström (2015, s.16) menar att arbetslag 
behöver tid för att kunna reflektera och samtala med varandra. De behöver få tid till att få 
möjlighet att ta del av andras kunskaper och perspektiv, men även tillsammans reflektera över 
verksamheten. 
 
En annan faktor som kan orsaka hinder för det kollegiala lärandet är utbildningen hos 
personalen. Enligt aktuell statistik insamlad av Skolverket (2014, s.7) saknar 24 procent av 
personal i förskolan någon form av pedagogisk utbildning. Statistiken visar även ett genomsitt 
på 5,3 barn per årsarbetare, medan när det gäller utbildade förskollärare så hamnar 
genomsnittet på 12,5 barn som de har ansvaret för, något som kan kopplas till Pramling 
Samuelsson, Williams och Sheridans (2015) studie ovan om stora barngrupper i förskolan.  
 
Mårdsjö Olsson (2010, ss.99;103) beskriver hur personalen i arbetslaget i förskolan med deras 
olika kompetenser och erfarenheter tillsammans kan utforma en verksamhet med hög kvalitet. 
Detta innebär dock inte att det endast är positivt med att arbeta i arbetslag, det finns faktorer 
som gör att arbetet tillsammans i arbetslaget hindras. Gotvassli (2002, ss.106-107; 182) 
beskriver hur gruppsammanhållningen och klimatet inom arbetslaget är avgörande för hur 
arbetet i verksamheten ser ut. Normer och värderingar i arbetslaget påverkar arbetet, och även 
lärandet, i arbetslaget. Att ingå i ett arbetslag kan erbjuda trygghet och gemenskap men det 
kan även bidra till att man får rätta sig efter sina kollegors viljor för att bli en del av gruppen. 
Vidare menar han att trygghet är avgörande för lärande och utveckling av arbetslaget. Även 
Niss och Söderström (2015, s. 93) spekulerar kring hur svårigheter i arbetslag kan grunda sig i 
att det saknas en trygghet i sin yrkesroll och även i gruppen. Att arbeta i arbetslag kan ses som 
ett slags påtvingat arbetssätt; en påtvingat kollegialitet. Pedagoger blir mer eller mindre 
tvungna till att samarbeta med varandra i arbetslaget då arbetslaget konstrueras av till exempel 
förskolechefen (Hargreaves 1998, s.207-208). 

Aktionsforskning och kollegialt lärande 

Kollegialt lärande och aktionsforskning hör förvisso samman. Rönnerman (2010, s.14) 
beskriver hur aktionsforskning handlar om att utveckla och förändra den egna praktiken. 
Aktionsforskning utmärks av att pedagogerna utför observationer kring verksamheten och 
barns lärande för att hitta ett utvecklingsområde. Pedagoger gör sedan en förändring i området 
som de anser förbättrar utvecklingsområdet, för att därefter följa upp, diskutera, reflektera 
över och dokumentera förändringsarbetet. Det kollegiala lärandet genomsyrar 
aktionsforskningen och kan ställas i relation till Hords (2008, ss.12-13) studie kring vilka 
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faktorer som kollegialt lärande bygger på, vilka har nämnts ovan. Genom aktionsforskning 
skapas det kunskap av olika slag. Individuell kunskap är kunskap som deltagarna enskilt 
utvecklar genom aktionsforskningen. Även kollegial kunskap utvecklas i diskussioner och 
reflektioner tillsammans med kollegorna i aktionsforskningen. Kommunikativ kunskap är 
något som utvecklas genom kommunikation med personer som inte var medverkande i 
aktionsforskningen. Dessa tre kunskaper, individuell kunskap, kollegial kunskap och 
kommunikativ kunskap, menar Rönnerman (2010, s.23) bidrar till en förbättring av kvalitén 
på verksamheten.  

TEORETISK RAM 
Utifrån en teoretisk utgångspunkt grundar sig denna studie på den sociokulturella teorin av 
Lev Vygotskij och pragmatisk psykologi av John Dewey. Då studiens fokus ligger på samspel 
och lärande, såväl individuellt som tillsammans med andra, är dessa teorier relevanta för 
studien. Nedan kommer viktiga begrepp från teorierna att lyftas som kan kopplas till syftet 
med studien.  

Sociokulturell teori 

Enligt den sociokulturella teorin grundad av Lev Vygotskij påverkas vårt inre lärande av den 
kommunikation som sker med andra i vår omgivning (Strandberg 2006, s.10). Säljö menar 
(2011, s.163) att det är genom språk och kommunikation som ett utbyte av erfarenheter sker, 
vilket därmed leder till lärande. Vidare beskriver Säljö (2010, s.233) att en viktig lärmiljö för 
människan är samtalen och interaktionen i vardagen. Genom samtal i sociala sammanhang får 
människan de kunskaper som krävs för att kunna delta i sociala samspel. På så sätt utvecklas 
en förmåga att ta in andra personers perspektiv och därmed lära av andra. Språket gör det 
möjligt för människor att kommunicera med varandra. Det är tack vare språket som 
människan kan dela erfarenheter och färdigheter med andra i sociala situationer, vilket enligt 
Säljö (2010, s.34) leder till lärande. Säljö (2005, s.43) menar att språket kan ses som ett 
kollektiv redskap då det är med hjälp av språket som människan tar till sig andra perspektiv 
och kunskaper från andra. I kommunikation med andra används uttryck och begrepp som 
tagits del av i tidigare sociala situationer. Språket blir därmed ett viktigt redskap för lärande 
både mellan människor men även inom människor (Säljö 2011, s.164).       
 
Som vi ser av det som beskrivits, blir språket en viktig faktor för att kommunikation och 
samspel ska kunna ske i arbetslaget, i vilket vi kan se en koppling till kollegialt lärande. 

Pragmatisk psykologi 

Enligt det pragmatiska perspektivet på lärande grundat av John Dewey strävar människan 
ständigt efter att lära sig; vi lär så länge vi lever (Burman 2014, s.20). En grundläggande 
egenskap hos människan är, enligt Dewey, att kommunicera och samspela med andra 
människor (Sundgren 2011, s.110). Via kommunikation får människan möjlighet att ta del av 
andras erfarenheter och kunskaper. Genom kommunikation ges möjlighet att omvandla andra 
personers erfarenheter och kunskaper till egna och kunna använda dessa (Burman 2014, s.27). 
Det handlar alltså om att kunna kombinera teori med praktik för att lärande ska ske.  
 
Centrala begrepp inom Deweys teori är därmed reflektion och handling. Det är genom att 
reflektera över våra upplevelser och aktiva handlingar som vi lär oss. Människan har många 
erfarenheter och upplevelser, men det är först när dessa reflekteras över som en fördjupad 
kunskap uppstår och som man får användning för sina erfarenheter och upplevelser (Burman 
2014, s.36). Reflektion är en meningsskapande process där människan får en djupare 
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förståelse för sina erfarenheter och upplevelser. Reflektion behöver ske med andra genom 
kommunikation (Rodgers 2002, s.845). 
 
Utifrån vårt syfte och frågeställningar har vi ur den pragmatiska psykologin valt att lyfta 
relevanta begrepp som reflektion och handling. De handlar om att förena teori och praktik, 
vilket vi ser som kännetecknande för arbetssättet i förskolans verksamhet. 

METOD 

Kvalitativ metod 

Vår studie är en kvalitativ studie som handlar om att undersöka pedagogers resonemang kring 
kollegialt lärande och vilka möjligheter respektive hinder som finns för kollegialt lärande i 
förskolans verksamhet. Den kvalitativa metoden var aktuell att använda eftersom vår studie 
handlar om att ta reda på respondenternas åsikter och tankesätt, snarare än att fastställa en 
mängd av något, vilket i så fall hade gjort den kvantitativa metoden aktuell. Den kvalitativa 
metoden handlar om att data som samlats in, genom t ex intervju, analyseras, tolkas och 
studeras för att sedan ställas i relation till varandra och till relevanta teorier (Bryman 2011, 
s.340).  
 
Bryman (2011, ss.368-369) beskriver att nackdelen med den kvalitativa metoden som 
forskningsmetod är att den inte är upprepningsbar. Just vår studie är svår att reproducera 
resultatmässigt då den är specifik just för oss och vårt genomförande. Våra analyser och 
tolkningar av det insamlade materialet är inte samma för någon som väljer att efterlikna vår 
undersökning. Vidare beskriver Bryman hur ännu en nackdel med den kvalitativa metoden är 
att den är svår att generalisera, det är svårt att komma fram till en allmängiltig slutsats. Dels 
beror detta på att undersökningen oftast består av ett litet urval, men det kan även bero på att 
forskaren i den kvalitativa metoden kan ha svårt att vara neutral i sin analys och tolkning. 
Dessa nackdelar har vi varit medvetna om när vi genomfört vår studie och analys. 

Intervju som datainsamlingsmetod 

Som datainsamlingsmetod i vår studie har vi använt oss av kvalitativa intervjuer. Kihlström 
(2007a, s.48) förklarar hur kvalitativa intervjuer kan jämföras med ett vanligt samtal, men att 
de har ett bestämt fokus. Det är intervjuaren som bestämmer hur samtalet kommer att se ut 
och som ansvarar för att ämnet hålls igenom hela intervjun. Trost (2010, s.55) beskriver att 
det trots att kvalitativa intervjuer har likheter med ett vanligt samtal, är det viktigt att vara 
medveten om att vid intervjun är det respondentens svar som är av intresse. Intervjuare ska 
inte delge några egna åsikter utan fokus ligger på respondentens svar och tolkningar av 
frågorna.   
 
Kvalitativa intervjuer kännetecknas till större delen av så kallade öppna frågor, frågor som har 
en svag struktur och som därför ofta följs av följdfrågor för att följa den intervjuades 
resonemang och tankar framåt (Kihlström 2007a, s.49). Bryman (2011, s. 423) påpekar vikten 
av att intervjuaren ska vara aktiv under intervjun, dock utan att påverka svaren från 
respondenten. Intervjuaren ska vara lyhörd för såväl det som respondenten säger som det som 
personen gör. Med kroppsspråket kan personen visa hur denne känner, vilket intervjuaren 
behöver vara uppmärksam på för att eventuellt behöva ändra riktning på frågan.  
 
Kihlström (2007a, s.52) beskriver att en bra inledning av en intervju kan vara att ställa några 
uppvärmningsfrågor, frågor som är lätta att besvara och kanske inte fullt relevanta för syftet 
med intervjun, för att sedan gå djupare in på intervjuns syfte. De första frågorna i vår 
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intervjuguide krävde lite kortare och enklare svar, till exempel hur länge respondenten har 
arbetat och hur arbetslaget är uppbyggt. Vidare går frågorna över till mer öppna frågor där 
fokus ligger på att respondenten ska få delge erfarenheter, men också egna tankar och åsikter 
kring studiens syfte och frågeställningar. Intervjuguiden avslutas med att intervjupersonerna 
får delge sina tolkningar kring begreppet kollegialt lärande och arbetet med detta (se bilaga 1). 

Urval 

I vår studie har vi utfört sex intervjuer. De personer som intervjuats arbetar alla i samma 
kommun, men på olika förskolor, och de är alla utbildade förskollärare. Bryman (2011, s.194) 
redogör för hur det finns olika sätt att göra ett urval inför en undersökning. I vår studie har vi 
gjort ett så kallat icke-sannolikhetsurval, ett urval som är ändamålsenligt och subjektivt. Vi 
tog kontakt med förskolor där vi på något sätt hade en relation till någon personal och erbjöd 
dem möjligheten att medverka i vår studie. Alla tillfrågade valde att delta i vår undersökning, 
vilket gjorde att vi inte fick några bortfall i vårt urval. 

Genomförande av studien 

Vi tog på olika sätt kontakt med våra respondenter för att hitta lämplig tid och plats för att 
genomföra intervjuerna. Några hade vi enbart mejlkontakt med och andra telefonkontakt. 
Efter denna kontakt mejlades missivbrevet (se bilaga 2) ut. Fem av intervjuerna genomfördes 
på respektive respondents förskola, medan en intervju genomfördes hemma hos respondenten 
då det passade denne bäst. Kihlström (2007a, s.51) förklarar hur det är en stor fördel med att 
spela in intervjuer. Allt som respondenten säger kommer med i inspelningen och också hur 
frågan ställdes av intervjuaren. Intervjun kan avlyssnas flera gånger för att till exempel 
upptäcka eventuella ledande frågor från intervjuaren. Vi valde därför att spela in intervjun 
samt att anteckna stödord under intervjun. Innan varje intervju genomfördes var vi noga med 
att återigen fråga respondenten om denne kände sig trygg med att intervjun spelades in. 
Intervjuerna spelades in med två olika inspelningsredskap för att vara på den säkra sidan. Vi 
var båda med vid intervjuerna men valde att en av oss höll i intervjun, dvs. ställde frågorna, 
medan den andra lyssnade och antecknade. Den som inte kände respondenten lika väl ställde 
frågorna och den andre antecknade. Vid intervjuerna användes en intervjuguide (se bilaga 1) 
med frågor utformade utefter vårt syfte. Intervjuerna genomfördes på avskild plats som 
respondenten valt, detta för att undvika eventuella störningsmoment. Intervjuernas längd 
varierade mellan 15 till 30 minuter. 

Pilotintervju 

Innan studien påbörjades utfördes en pilotintervju för att få konstruktiv kritik på 
intervjufrågornas utformning och innehåll. Pilotintervjun gjordes tillsammans med en utbildad 
förskollärare. Under pilotintervjun provade vi så väl våra frågor som våra inspelningsredskap. 
Intervjun genomfördes på så sätt att en av oss ställde frågorna medan den andre antecknade. 
Efter intervjun samtalade vi tillsammans med respondenten kring frågornas innehåll och 
utformning; vad som kunde ändras och förtydligas eller till och med tas bort. Denna 
pilotintervju upplevde vi som väldigt givande för oss då vi fick bra konstruktiv kritik kring 
intervjufrågorna. Pilotintervjun resulterade i att några frågor togs bort samt att någon fråga 
omformulerades. Den är inte med i vårt resultat.  

Etiskt förhållningssätt 

Vid alla typer av forskning är det av stor vikt att förhålla sig etiskt korrekt. Vetenskapsrådet 
(2002) har tagit fram fyra huvudkrav på hur forskning ska bedrivas utifrån ett etiskt 
perspektiv. Informationskravet handlar om att forskaren måste informera de medverkande om 
studiens syfte och hur studien kommer att genomföras. Forskaren måste även informera om 
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att deltagarnas medverkan är frivillig och kan avbrytas när de vill. Samtyckeskravet handlar 
om att de medverkande behöver ge sitt samtycke för att delta i undersökningen. I de fall det är 
minderåriga med i undersökning krävs vårdnadshavares samtycke. Konfidentialitetskravet 
innebär att deltagares information och uppgifter ska behandlas och förvaras på så sätt att inga 
obehöriga kan ta del av dem. Nyttjandekravet innebär att forskaren använde de insamlade 
materialet enbart till sin undersökning (Vetenskapsrådet 2002, ss. 7; 9; 12; 14) 
 
Vi informerade våra respondenter om studiens syfte samt deras egen roll genom ett 
missivbrev. Att medverka i intervjun har varit helt frivillig för våra respondenter och att de 
därmed har haft möjlighet att avbryta sin medverkan om de önskat. Vi informerade även om 
att vi önskade spela in intervjuerna men att deras samtycke behövdes. Alla intervjuer har 
avidentifierats med fiktiva namn för att inte kunna kopplas till specifika personer. I 
intervjuerna talar respondenterna inte enbart om sig själva, utan även om kollegor i 
arbetslaget. Detta medför att känslig information och åsikter kan komma fram, vilket gör att 
det blir mycket viktigt att intervjuerna avidentifieras så att de inte går att urskilja enskilda 
individer. Det insamlade materialet har förvarats på lösenordsskyddad dator så att inga 
obehöriga haft möjlighet att ta del av det. De intervjuade informerades även om att 
intervjumaterialet endast kommer att användas till vår studie i forskningssyfte. 

Studiens validitet och reliabilitet 

Kihlström (2007b, ss.231-232) förklarar hur begreppet validitet handlar om giltigheten av en 
studie. För att stärka validiteten i vår studie har vi gjort en provintervju, vilket Kihlström 
menar är ett bra sätt att prova det valda datainsamlingsredskapet på. Begreppet reliabilitet 

förklarar Kihlström som studiens tillförlitlighet, dvs. resultatets äkthet. För att stärka 
reliabiliteten i vår studie har vi valt att spela in intervjuerna samt att sitta med båda två under 
intervjuerna, där en av oss höll i intervjun och den andra förde anteckningar. Vad som 
försvagar vår studies validitet är att vi enbart använt oss av en datainsamlingsmetod. Att 
använda flera olika datainsamlingsmetoder ger fler infallsvinklar till det studerade området, 
vilket därmed stärker studiens validitet. Dock såg vi att det inte var möjligt för oss att använda 
oss av mer än en datainsamlingsmetod på grund av tidsbrist. Viktigt att tydliggöra är att vår 
studie grundats på ett litet urval vilket gjort att generalisering av resultatet inte varit möjligt, 
vilket inte heller är vår avsikt. 
 
Studiens validitet och reliabilitet handlar även om hur våra respondenter förstår syftet med 
intervjun. Hur personerna upplever situationen att intervjuas kan komma att påverka vad de 
svarar och hur de svarar på frågorna. Även frågornas formulering samt hur de uppfattas och 
tolkas av respondenterna påverkar deras svar. Inför en intervju ska syftet med studien 
förmedlas till de medverkande. Detta i sin tur kan leda till att respondenterna förbereder sig, 
till exempel genom att söka kunskap kring ämnet, vilket kan leda till en eventuellt förskönad 
bild av ämnet från respondenten. Att undvika detta är svårt då vi inte kan påverka 
respondenternas svar, men det är viktigt att vara medveten om att detta försvagar studiens 
validitet och reliabilitet.  

Analys 

Syftet med en kvalitativ analys är att hitta meningsfull information ur en massiv mängd av 
datainsamlat material (Fejes & Thornberg 2015, s.35). Efter att intervjuerna genomförts 
transkriberade vi tillsammans ner det inspelade materialet till textmassa. Här valde vi att inte 
transkribera ner det som inte var relevant för syftet med vår studie, för att inte få för mycket 
textmassa att hantera. Varje respondents svar fick ett enskilt dokument där intervjufrågorna 
ströks så att de inte skulle vilseleda oss i vår analys.  
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När intervjuerna transkriberats kodades de. Att koda innebär att  bryta ner materialet i mindre 
delar (Thornberg & Forslund Frykedal 2015, s.48). Kodningen började med att vi enskilt satt 
och läste varje intervju för sig och skrev ner nyckelord, koder, i marginalerna. Dessa 
nyckelord jämförde vi sedan med varandra. De gemensamma och relevanta nyckelorden 
skrevs ner i nya dokument, ett dokument för varje intervju. Därefter grupperade vi de 
nyckelord som var likartade utifrån vårt syfte och frågeställningar. Även andra genomgående 
mönster som inte var direkt kopplade till vårt syfte grupperades för att se om dessa i slutändan 
kunde bli relevanta i vårt resultat. Varje nyckelord var kopplat till ett citat i en intervju. Dessa 
citat togs ut och placerades under varje gruppering som gjorts, i ett enskilt dokument. Citaten 
klipptes sedan ut för att få en tydligare överblick. Varje gruppering och dess citat 
kategoriserade vi sedan utifrån syfte och frågeställningar i underrubriker. Syftet och 
frågeställningarna blev därmed huvudrubriker i vår resultatredovisning med flera 
underrubriker. Under processens gång valdes vissa citat bort då de inte var relevanta, medan 
andra flyttades mellan rubrikerna för att få en tydlig röd tråd i resultatredovisningen. Vissa 
citat som vi använt i resultatredovisningen har förenklats. Otydliga formuleringar och 
utfyllnads ord har tagits bort för att göra citaten förståeliga för läsaren. 

RESULTATREDOVISNING 
I detta avsnitt kommer vi redovisa vårt resultat utifrån en analys av våra kvalitativa intervjuer 
vi utfört med sex förskollärare som alla arbetar på olika förskolor. Resultatet delas upp i tre 
huvudrubriker utifrån vårt syfte och frågeställningar. Den första huvudrubriken redovisar 
förskollärarnas beskrivningar av begreppet kollegialt lärande. I den andra huvudrubriken tar 
vi upp hur förskollärarna upplever arbetet med kollegialt lärande i sina verksamheter. Den 
sista huvudrubriken beskriver de möjligheter och hinder som förskollärarna upplever finns i 
sina verksamheter för det kollegiala lärandet.  Här kommer en översiktlig presentation av de 
förskollärare som medverkat i studien: Anita- förskola A, avdelning Grodan. Sara- förskola B, 
avdelning Paddan. Therese- förskola C, avdelning Snoken. Linda- förskola D, avdelning 
Masken. Johanna- förskola E, avdelning Snigeln. Karin- förskola F, avdelning Valen.  

Begreppet kollegialt lärande 

Syftet med vår studie var att undersöka vad begreppet kollegialt lärande betyder för 
förskollärare. Under intervjuerna framkommer olika definitioner av begreppet. Majoriteten av 
förskollärare beskriver begreppet kollegialt lärande som att de lär av och med varandra. Anita 
uttrycker detta:  
 
 Alltså, att vi lär av varandra. Skulle jag nog sammanfatta det med. 
 - Anita 
 
Sara är inte bekant med begreppet och har svårt att beskriva det. För henne är begreppet 
synonymt med begreppet personallags lärande: 
 
 Ehh... ja... ni menar alltså personallags lärande eller? 
 - Sara 
 
Vidare pratar sedan Sara om att delge varandra kunskaper som en förklaring av begreppet. 
Hon förklarar att delge varandra kunskaper gynnar hela arbetslaget: 
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 Om någon personal kanske har gått på någon dramautbildning, ja 
 "Vad gjorde ni? Hur kan vi använda oss av detta?" 
 - Sara 
 
Vidare trycker Sara på att de i hennes arbetslag tycker det är viktigt att alla delar med sig av 
sina kunskaper till varandra, framför allt om någon personal har fått ta del av fortbildning av 
något slag. Hon vill att de nyfunna kunskaperna ska generera i någonting, att de ska bli 
tillgängligt för hela arbetslaget. 
 
Therese beskriver det kollegiala lärandet som att ge varandra feedback och mycket positiv 
beröm i det vardagliga arbetet. Hon talar även om att det handlar om att kunna ge saklig 
kritik. Therese anser att begreppet är svårdefinierat då hon ser begreppet som något väldigt 
brett:  
 
 Det är ett väldigt modernt begrepp, alltså hela skolvärlden pratar 
 ju om det här kollegiala lärandet nu, det är väldigt poppis1. 
 När jag gav henne [min kollega] snabb respons och det tycker jag,  
 det ett sätt för mig kollegialt lärande. Ja, att man ger mycket feedback  
 och mycket positiv beröm men även så klart att man kan ge saklig kritik,  
 visst det är det oxå, men det är väldigt brett för mig... 
 - Therese 
 
Karin talar om hur det kollegiala lärandet inte bara sker i arbetslaget utan även mellan 
arbetslag. Hon beskriver att hon lär av andra personer på hennes arbetsplats, inte bara av de 
som ingår i hennes arbetslag. Hon observerar andra och reflekterar själv, testar sina 
reflektioner vilket, enligt henne, leder till ett lärande. Linda fokuserar mer på just arbetslagets 
betydelse för det kollegiala lärandet och beskriver det som styrkan i att arbeta i ett arbetslag: 
 
 ...alltså att man använder styrkan i att man arbetar som en  
 grupp liksom. Alltså styrkan i att vara flera stycken, att pusha varandra, 
 stärka varandra och hjälpa varandra och liksom, att det blir roligt  
 liksom, stimulerande så att jag tänker det är att lära med och av  
 varandra, tillsammans och så. Det är så jag tänker där. 
 -Linda 
 
Utöver att delge varandra kunskaper och lära av och med varandra framkommer även i 
intervjuerna hur förskollärarna går tillväga när de försöker att vidga sin egen kunskap. Många 
förskollärare använder sig av Internet när de vill söka ny kunskap. Ett annat sätt att söka ny 
kunskap på uttrycker många förskollärare är att läsa litteratur och yrkesrelaterade tidsskrifter. 
 
Några förskollärare trycker på vikten av att samtala med kollegor, att det är genom att lära av 
dem som de tar till sig mer kunskap. Johanna uttrycker hur hennes kollegor är som 
kunskapskällor och att det är genom de andra i arbetslaget som hon lär sig: 
 
 Sen får man ju fråga varandra, det kollegiala lärandet handlar ju om de. 
 - Johanna 
 

                                                 
1 Detta citat används som huvudtitel på vårt arbete.  
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Vårt resultat visar på olika beskrivningar av begreppet kollegialt lärande. Lära av och med 
varandra är den definitionen som majoriteten av förskollärarna ger. Vidare diskuterar flera 
förskollärare att kollegialt lärande handlar om att delge kunskaper samt att ge feedback och 
positiv beröm. 

Förskollärares arbete med kollegialt lärande 

Utöver att få reda på förskollärares betydelse av begreppet kollegialt lärande är även en del av 
vårt syfte med studien att undersöka hur förskollärare upplever arbetet med kollegialt lärande. 
Resultatet delas in i fyra kategorier: krav från uppdragsgivare och ansvar i arbetslaget, 
diskussioner, olika perspektiv samt aktionsforskning. 

Krav från uppdragsgivare och ansvar i arbetslaget 

Alla förskollärare nämner att det finns olika typer av ansvar i förskolans verksamhet, vilket de 
menar påverkar det kollegiala lärandet. Karin förklarar att arbetslaget har mål och krav 
uppifrån som de ska arbeta efter, både i läroplanen och från förvaltning, vilket hon upplever 
kan bli ett hinder för det kollegiala lärandet: 
 
 Krav som kommer ifrån förvaltningen och så, vad dom tycker 
 att vi ska tänka på, "det här är mål som ni ska jobba emot". Som vi  
 bara måste acceptera. 
 - Karin 
 
En förskollärare talar om att det är förskolläraren som har huvudansvaret för verksamheten. 
Dock beskriver hon att det i hennes arbetslag även finns en barnskötare som har ett 
övergripande ansvar. Detta motiveras med att denna barnskötare har många års 
yrkeserfarenhet vilket gör att förskolläraren ser henne som likvärdig när det gäller ansvaret för 
verksamheten. 
 
Utöver krav och ansvar från styrdokument och förvaltning beskriver några förskollärare att de 
själva och deras kollegor alla har ett eget ansvar i deras arbetslag:  
 
 Vi har ju alla ett ansvar, jag är ju en del av ett arbetslag, så jag kan ju 
 inte bara förvänta mig att de andra två ska sköta allt. 
 - Johanna 
 
 Jag kan lita på att hon eller han reder ut det, att man kan släppa vissa 
 grejer, man behöver inte vara överallt. Man vet att alla hjälper till och 
 engagerar sig. Och tar sitt ansvar. 
 - Linda 
 
Några förskollärare beskriver ansvarsfördelningen av arbetet i sina arbetslag. Sara ser 
ansvarsfördelning som ett bra sätt att dela upp verksamheten inom arbetslaget. Hon förklarar 
att det individuella intresset och kunskaper styr vilket område som personen blir ansvarig för: 
 
 Sen har vi vissa som är väldigt intresserade av och hålla på, med yoga 
 då håller dom i den biten, någon är mer för att vara i verkstaden och 
 jobba praktiskt, och då håller dom i den biten.  
 - Sara 
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Anita beskriver å sin sida att hon har negativa erfarenheter av den ansvarsfördelning som Sara 
beskriver ovan. Hon har upplevt att detta inte har fungerat bra i verksamheten när hennes 
arbetslag har delat upp ansvaret efter sitt individuella intresse och kunskaper: 
 
 Jag körde mitt, hon körde sitt och så där. Och då blev det aldrig något 
 riktigt bra av det, det kunde till en viss del bli bra med det jag gjorde 
 och det kollegan gjorde, men det blev aldrig något som fortlevde. För 
 det ansvaret låg hos mig, och så fort jag inte var aktiv på det längre så 
 dog det ut. 
 - Anita 
 
Resultatet visar hur det i förskolans verksamheter finns olika typer av ansvar som 
förskollärarna behöver förhålla sig till. En förskollärare nämner hur det ansvar som 
formuleras i styrdokument och från förvaltning kan komma att påverka det kollegiala 
lärandet. Några förskollärare beskriver hur alla personer i ett arbetslag har ett eget ansvar 
gentemot sina kollegor. Ansvaret i vardagen kan fördelas i arbetslaget, men upplevs olika av 
förskollärare. 

Diskussioner 

Flera förskollärare beskriver att diskussioner för dem är en viktig del av det kollegiala 
lärandet. Johanna uttrycker att diskussioner kan se olika ut och ha olika riktningar, men att de 
är mycket värdefulla. Hon uttrycker även att diskussioner leder till problemlösning:  
 
 För mig handlar det om att tillsammans analyser och diskutera. Det 
 är ju då vi löser problem. Vi talar om hur vi gjorde, vad vi ska göra  
 sen, hur går vi vidare, varför blev det så. 
 - Johanna 
 
Vidare beskriver Johanna att det för henne och hennes arbetslag är viktigt att hela tiden 
samtala och diskutera med varandra. En nackdel som hon ser med diskussioner i hennes 
arbetslag är att de ibland saknar struktur i sina diskussioner, de går för djupt in i ett ämne och 
det gör att de lätt svävar ut från själva huvudämnet: 
 
  Ibland grottar vi ner oss lite för mycket och svävar ut ibland från 
 ämnet. Det gäller att ha en struktur. 
 - Johanna 
 
Även Therese trycker på vikten av diskussioner, för henne är det väldigt viktigt, detta då 
diskussioner är utvecklande såväl för henne själv som för hela arbetslaget. Karin talar om hur 
diskussioner tillsammans i hennes arbetslag är ett utbyte med varandra, ett kollegialt lärande:  
 
  Jag menar i diskussioner vi har tillsammans, där har vi ett utbyte, 
 det är så jag tänker kring det kollegiala lärandet. 
 - Karin 
 
Resultatet visar på hur diskussioner i arbetslaget är en viktig del för de medverkande när det 
gäller det kollegiala lärandet.  
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Olika perspektiv 

De flesta förskollärare beskriver att kollegialt lärande handlar om att få möjlighet till att se 
saker från olika perspektiv. Karin förklarar vikten av att lyssna på varandra. Dock menar hon 
att detta inte behöver betyda att alla ska tycka likadant, utan det handlar snarare om att ha en 
förståelse för varandra och att vara öppen för att ta in andras perspektiv. Anita förklarar hur de 
i hennes arbetslag utvecklas genom varandras olikheter: 
 
 Och vi känner ju att vi blir så mycket klokare när vi diskuterar saker 
 tillsammans. Man ser saker på ett sätt som man inte hade kunnat 
 göra själv. 
 - Anita 
 
Therese beskriver att det är viktigt att alla i arbetslaget är delaktiga i diskussioner, att alla 
delar med sig av sina tankar och åsikter. Att sitta med i arbetslaget och bara hålla med alla 
andra ger ingenting menar hon: 
 
 Också det här med att man... ja att det inte finns några fel svar, det 
 är okej att man, nästan lyfter dom som säger emot gruppen istället. 
 - Therese 
 
Vårt resultat visar på hur olika perspektiv i ett arbetslag enligt de medverkande gynnar det 
kollegiala lärandet. 

Aktionsforskning 

Under intervjuerna talar majoriteten av förskollärarna om aktionsforskning som kollegialt 
lärande. Detta uttrycks av Anita:  
 
 Vi har ju sen flera år jobbat med aktionsforskning. Det är ju 
 verkligen ett kollegialt lärande, eller att man lär av varandra 
 och så... 
 - Anita 
 
Trots att majoriteten av förskollärarna drar kopplingar mellan aktionsforskning och kollegialt 
lärande är det ingen som specifikt beskriver vad det är som gör att kopplingen kan göras. 
Däremot beskriver Linda hur aktionsforskningen ger tillfällen för reflektion kring vardagen: 
 
 Jag jobbade ju i ett annat arbetslag innan med en som gick 
 aktionsforskningen och då fick man ju med sig ganska mycket 
 det här med vardagsreflektion, liksom att diskutera i  
 vardagssituationer. 
 - Linda 
 
Johanna uttrycker att hon genom aktionsforskning har fått med sig flera lärdomar. Therese 
uttrycker ett önskemål om att utbilda sig inom aktionsforskning då hon menar att det skulle 
kunna ge henne ny kunskap kring kollegialt lärande. 

Möjligheter och hinder för kollegialt lärande 

Ytterligare en frågeställning i vårt syfte är att undersöka vilka möjligheter respektive hinder 
som förskollärare upplever att det finns för kollegialt lärande i arbetslaget. Texten nedan 
kategoriserar inte resultaten efter möjligheter respektive hinder, utan i de två faktorer som i 
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intervjuerna framkommer kan påverka det kollegiala lärandet antingen positivt eller negativt: 
tid och relationer i arbetslaget. För att förtydliga resultatet kommer det i slutet av varje 
underrubrik lyftas det som förskollärarna upplever som möjligheter respektive hinder för det 
kollegiala lärandet. 

Tid 

Alla förskollärarna beskriver att de har inplanerad tid med jämna mellanrum. De kallar denna 
tid för kvalitetstid eller planeringstid. Det är avsatt tid för arbetslaget för planering av 
verksamheten. Hur ofta den finns inplanerad varierar mellan förskolorna, några har 
planeringstid varje vecka medan andra har varannan vecka. Några förskollärare beskriver hur 
denna tid ger tillfällen till diskussioner och reflektioner. En förskollärare beskriver specifikt 
att denna tid används tillsammans i arbetslaget för att diskutera och planera verksamheten: 
 
 Och våra kvalitetstider som vi har varannan vecka, där tar vi tiden 
 till att diskutera, stöta, blöta, planera tillsammans. 
 - Anita 
 
En förskollärare beskriver att de prioriterar denna tid till att fokusera på praktiska lösningar, 
som att lägga scheman och semestrar.  
 
Några förskollärare beskriver hur den tid som finns inplanerad är viktig, att det är tid som är 
värdefull och som ska användas tillsammans i hela arbetslaget:  
 
 Vi har ju inte mycket att man gör var och en för sig under den 
 stunden för det är enda stunden som vi har tillsammans. Och då  
 prioriterar vi ju att vi är tillsammans. 
 - Anita 
 
En förskollärare uttrycker att de i hennes arbetslag får vältilltaget med planeringstid och att 
det är mycket viktigt: 
 
 Jag tycker att vi har bra plats och tid att liksom sitta tillsammans. 
 Finns inte det, så så... då tappar man ju resten. 
 - Therese  
 
Utöver den ovan nämnda planeringstiden som förskollärarna får, beskriver alla även att de har 
så kallade husmöten eller APT (arbetsplatsträff) regelbundet. Dessa tillfällen används enligt 
förskollärarna till att sitta tillsammans med alla arbetslag på förskolan för att diskutera och 
planera verksamheten. 
 
Trots att alla förskollärare talar om att de har inplanerad planeringstid regelbundet nämner 
ändå Sara att hon tycker att den tid som de har inte räcker: 
 
 Sex timmar är det väl sagt att en förskollärare ska ha till barnfri tid, 
 men det kan man ju liksom se sig om i stjärnorna efter. 
 - Sara 
 
Alla förskollärare beskriver hur de får planeringstid, men en majoritet upplever ändå att det 
överlag finns en tidsbrist i det vardagliga arbetet i verksamheterna för att hinna diskutera och 
reflektera tillsammans i arbetslaget. Flera förskollärare berättar att de ständigt försöker hitta 
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tid för att kunna samtala med varandra, bland annat sker detta i hallen eller ute på gården. 
Sara formulerar detta: 
 
 Vi har ju ibland när vi är ute på gården, det är väl egentligen då vi 
 kan liksom kanske stå två och två och sen försöker vi ju sprida ut  
 oss, det ser ju inte bra ut om att fem sex står... man går sina patruller 
 men sen klart är det någonting så får man ta det där. 
 - Sara 
 
Några förskollärare uttrycker hur den tid som de använder för att diskutera tillsammans i 
arbetslaget är tid som tas från barnen. En förskollärare nämner även att de praktiska 
lösningarna i vardagen, som till exempel att ordna vikarier eller lägga scheman, tar tid som 
kan användas på bättre sätt. 
 
Flera förskollärare understryker hur tidsbristen i verksamheten påverkar negativt, när det 
gäller att kunna diskutera och reflektera tillsammans med kollegorna. Den inplanerade tid som 
finns räcker inte till. Karin uttrycker detta: 
 
 Ska man då göra det här arbetet så måste det ju också finnas tid för 
 diskussion och reflektion och analys och utvärdering... och den tiden 
 finns inte helt och fullt, med vårt ökade uppdrag behöver vi mer  
 planeringstid, mer diskussionstid tillsammans, den finns inte. Så ja... 
 tiden blir ett hinder, det gör det. Vi får inte tillräckligt. 
 - Karin 
 
Resultatet visar på att förskollärarna i undersökningen ser sin regelbundna planeringstid som 
en möjlighet för kollegialt lärande. Dock uttrycker de att det överlag i verksamheterna råder 
en tidsbrist vad gäller det vardagliga arbetet, för att kunna diskutera och reflektera 
tillsammans i arbetslaget. Tidsbristen i verksamheterna är ett hinder för det kollegiala 
lärandet. 

Relationer i arbetslag 

Alla förskollärare beskriver vikten av att känna stöd av varandra i ett arbetslag för att 
kollegialt lärande ska kunna ske. Karin och Therese beskriver detta:  
 
 Jag upplever att det alltid finns någon som jag stöttar en i ens tankar 
 och i ens arbete. 
 - Karin 
 
 Jag har två jättegulliga kollegor, som jag inte känner mig dum för 
 att fråga, för det är viktigt. Så jag känner verkligen ett stöd. 
 - Therese 
 
Therese tar upp att hon överlag känner ett bra stöd från sin chef. Hon upplever att hennes chef 
stöttar arbetslaget och är lyhörd på deras önskemål och funderingar: 
 
 Om jag känner att det här vill jag ta tag i eller det här vill jag bli 
 bättre på, då tror jag att Cecilia [förskolechef] skulle möta det. 
 Det tycker jag hon är lyhörd för. 
 - Therese 
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Några förskollärare beskriver hur det är viktigt att ha sina kollegor i arbetslaget, det är 
praktiskt för det vardagliga arbetet men även för det kollegiala lärandet: 
 
 Och jag känner att det är väldigt gott att kunna ha två andra personer. 
 Och just att, och det är ett måste, praktiskt sett, i en stor barngrupp  
 [19 barn] på en förskola så måste man vara flera pedagoger. Och det,  
 ja, det är en styrka för mig, att kunna ha det. 
 - Karin 
 
 Så kollegialt lärande det känns som att, ja det är vitsen med att ha ett 
 arbetslag. Man kan inte vara tre stycken ensamseglare på samma båt! 
 - Anita 
 
Linda talar om hur kollegors tidigare erfarenheter kan ha inverkan på det kollegiala lärandet i 
arbetslaget: 
 
 Och hon kommer från en annan förskola, den erfarenhet hon har  
 därifrån kan ge oss andra något. Och från hennes utbildning, det  
 ser ju olika ut vad man har med sig från skolan. Jag läste innan henne 
 så det ser ju olika ut. Och vår barnskötare, hon har ju också en 
 erfarenhet från andra arbetsplatser, man har ju olika saker som man 
 har med sig. 
 - Linda  
 
Johanna beskriver att det är viktigt att alla i arbetslaget drar åt samma håll, att alla vill vara 
med och utveckla verksamheten tillsammans. Linda beskriver dock att detta inte alltid är en 
självklarhet i ett arbetslag: 
 
 Ja men att alla drar åt samma håll.. det är ju inte alla bäst på! 
 - Linda 
 
Therese förklarar hur det kollegiala lärandet påverkas av att kollegor inte ser varandra, när 
stöd och samspel i arbetslaget inte fungerar: 
 
 När inte samspelet i ett arbetslag fungerar. När det kan 
 bli tyst mellan kollegor. Det har jag vart med om och det har jag sett 
 och det blir inte bra. Det är förgörande när man inte pratar med  
 varandra. Så kan jag säga. Det är det verkligen, det dödar allt. 
 - Förskollärare Therese 
 
Majoriteten av förskollärarna nämner även att trygghet är viktigt i ett arbetslag för att kunna 
nå ett kollegialt lärande: 
 
 Grunden är ju att man är trygg med varandra, alltså det är ju A och O. 
 - Therese 
 
 Tryggheten är viktigt. Att alla kan få komma till tals, det här med att 
 inte känna några påhopp. 
 - Johanna 
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Linda trycker på att trygghet i ett arbetslag leder till tillit, vilket hon anser är viktigt för ett 
kollegialt lärande i arbetslaget: 
 
 Ja, trygghet är nummer ett alltså och att man är trygg med varandra leder  
 till att man litar på varandra. 
 - Linda 
 
Vidare beskriver Linda hur det är lätt att hamna i samma spår, att arbetslaget inte vågar tänka 
på nya sätt, om inte tryggheten finns: 
 
 Det är ju rätt jobbigt om det är stelt och man inte känner sig bekväm tillsammans,  
 då vågar man liksom inte ta ut svängarna eller att man bara kör på i samma 
 spår. 
 - Linda  
 
Resultatet i vår studie visar att stöd av varandra i ett arbetslag, men också stöd från chefen, 
enligt förskollärarna ger möjlighet till kollegialt lärandet. De trycker även på vikten av att 
arbeta i ett arbetslag och att vilja dra åt samma håll, såväl för det praktiska arbetet i 
verksamheten som för det kollegiala lärandet. Även trygghet i ett arbetslag nämner 
förskollärarna som en grundläggande möjlighet för det kollegiala lärandet. Hinder för det 
kollegiala lärandet upplever förskollärarna är när tryggheten inte finns, och när samspelet i 
arbetslaget inte fungerar. 

DISKUSSION 
I detta avsnitt relateras studiens resultat till studiens syfte och frågeställningar, tidigare 
forskning och till den teoretiska ramen. Den valda undersökningsmetoden diskuteras även i 
detta avsnitt samt de didaktiska konsekvenser som resultatet visar på. Avsnittet avslutas med 
förslag på hur vidare forskning kan utföras inom området. 

Resultatdiskussion 

Syftet med vår undersökning var att undersöka hur förskollärare upplever arbetet med 
kollegialt lärande i arbetslag i förskolan. Våra frågeställningar var inriktade på hur 
förskollärare definierar begreppet kollegialt lärande och de möjligheter och hinder som de 
upplever finns kring det kollegiala lärandet.  Resultatet från vår undersökning har vi valt att 
diskutera utifrån Hords (2008, ss.12-13) fem faktorer för PLC, en form av kollegialt lärande. 
Faktorerna är: delade erfarenheter och visioner, delat ledarskap, stöd från chef och kollegor, 
avsiktligt kollektivt lärande samt dela arbetssätt med varandra. Dessa faktorer kommer att bli 
rubriker i vår resultatdiskussion. 

Delade erfarenheter och visioner 

Hord (2008, ss.12-13) förklarar hur basen i PLC är att arbetslaget har delade erfarenheter och 
visioner. Arbetslaget behöver ha en delad vision om vad som behöver förändras och förbättras 
i verksamheten, men också att de utgår från ett gemensamt uppdrag och gemensamma mål i 
sitt arbete. Vad som framkommer i vårt resultat är att alla förskollärare nämner att det finns 
olika typer av ansvar i förskolans verksamhet som de menar påverkar det kollegiala lärandet. 
Bland annat nämner Karin att arbetslag i förskolan har mål och krav uppifrån, dvs. från 
styrdokument, chefer och förvaltningar, som de ska arbeta efter. Dessa krav blir gemensamma 
för arbetslaget och det är inget som de direkt kan påverka. I sin tur talar Sara om att hon som 
förskollärare utifrån Lpfö98 (rev.2010) har ett huvudansvar för verksamheten. Detta 
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huvudansvar har inte varit lika tydligt uttalat i styrdokument innan den revidering av 
läroplanen som gjordes 2010 (Utbildningsdepartementet 2010, ss.3-4).  
 
I förskolan arbetar personalen i arbetslag. Niss och Söderström (2015, s.86) beskriver hur 
arbetslaget stärks av att allas erfarenheter och kunskaper tas tillvara, men också att det skapas 
gemensamma regler och överrenskommelser för att kunna utföra det gemensamma uppdraget 
som formuleras i Lpfö98 (rev.2010): arbetslaget behöver arbeta som en gemensam enhet. 
Gannerud och Rönnerman (2007, ss.141-142)  trycker på just vikten av att arbeta som en 
enhet i den gemensamma barngruppen för att kunna utföra uppdraget. En förutsättning för 
kollegialt lärande tror vi är att arbetslaget arbetar tillsammans, som en enhet. Att alla är 
medvetna om vilka krav och förväntningar som finns på hela arbetslaget utifrån 
styrdokument, men även att alla arbetar mot samma sak; ett gemensamt förhållningssätt, är 
mycket viktigt. Utifrån vårt resultat ser vi hur förskollärare till viss del tänker olika kring 
begreppet kollegialt lärande och dess betydelse. Vi tycker att det är viktigt att man i 
arbetslaget diskuterar begreppet för att få en gemensam syn, att alla förhåller sig till begreppet 
på samma sätt. Detta gör att arbetet med det kollegiala lärandet i arbetslaget blir enhetligt. 
Även andra för den pedagogiska verksamheten aktuella begrepp är av stor vikt att diskutera 
tillsammans i arbetslaget, just för att komma fram till en gemensam definition som arbetslaget 
står för. 

Delat ledarskap 

Att ha ett delat ledarskap, med andra ord delad makt vad gäller såväl beslutsfattande som 
arbetet generellt i verksamheten, beskriver Hord (2008, ss.12-13) som en annan viktig faktor 
för det kollegiala lärandet. I vårt resultat framkommer hur ansvarfördelning förekommer i 
arbetslag och att det påverkar det kollegiala lärandet. Sara beskriver att de i sitt arbetslag låter 
intresse och enskilda kunskaper avgöra vilket ansvarsområde de har i verksamheten. Detta vill 
vi koppla till Stedts (2013, ss.93-94) studie kring olika samarbetsformer och den 
samarbetsform som hon valt att kalla ansvarsfördelning. I Saras arbetslag är alla medvetna om 
att de jobbar på olika sätt inom deras respektive områden, men denna arbetsfördelning 
fungerar för dem oproblematiskt. Anita däremot beskriver hur denna samarbetsform inte har 
fungerat i hennes arbetslag. De upplevde att arbetet i verksamheten inte fick en röd tråd och 
att det inte utvecklades. Alla körde på i sina egna individuella spår, vilket gjorde att om någon 
personal inte var aktiv inom sitt område dog det ut: de andra i arbetslaget visste inte hur de 
kunde fortsätta arbetet.  
 
Att fördela ansvarsområden efter intresse och kunskaper tror vi kan bidra till en högre 
kreativitet vilket ger en högre kvalité på det som lärs ut till barngruppen, men att det hindrar 
det kollegiala lärandet. Däremot ser vi hur en ansvarfördelning är nödvändig rent praktiskt i 
barngruppen, vi tror att det blir lättare att få struktur på arbetet. Det talas mycket om 
arbetslaget som en enhet, men varje person har ett individuellt ansvar i arbetslaget, Johanna 
nämner detta i vårt resultat: hon är en del av ett arbetslag och kan inte förvänta sig att de andra 
ska göra allt. 

Stöd från chef och kollegor 

Hord (2008, ss.12-13) förklarar hur en annan viktig faktor för det kollegiala lärandet är att få 
stöd från såväl chef som av kollegor. Att få ett stöd från chefen handlar om att få de resurser 
som krävs för att kunna arbeta med PLC. Stöd från kollegor handlar i sin tur om att bland 
annat få respekt och tillit från kollegor.  
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I vårt resultat nämner alla förskollärare vikten av att få tid till det kollegiala lärandet.  Niss 
och Söderström (2015, s.16) beskriver hur förskollärare behöver få tid till att samtala och 
reflektera kring verksamheten med varandra. I vårt resultat beskriver alla förskollärare att de 
regelbundet har inplanerad, avsatt tid i verksamheten, så kallad planeringstid och/eller 
kvalitetstid. Här ges möjlighet till det kollegiala lärandet i arbetslaget. Graham (2007, ss.5-13) 
framhåller hur avsatt tid i verksamheten ger möjlighet för gemensamma diskussioner. Några 
förskollärare trycker på vikten av att planeringstiden är värdefull och att den ska användas 
tillsammans i hela arbetslaget. Utifrån tidigare erfarenheter ser vi hur planeringstiden inte 
alltid används optimalt; det saknas ofta en struktur för hur tiden ska användas. Vi ser även hur 
den planeringstid som finns i verksamheterna är för liten i relation till de arbetsuppgifter som 
ska utföras under denna tid, något som också visas i vårt resultat.  
 
Förskollärarna i vår undersökning menar även att det generellt finns en tidsbrist i vardagen i 
verksamheten, vilket blir ett hinder för det kollegiala lärandet. Detta kan kopplas till Pramling 
Samuelsson, Williams och Sheridans (2015, ss.7-8) studie om hur tid är avgörande för vad 
som prioriteras i verksamheten. Hargreaves (1998, s.107) förklarar däremot att den tidsbrist 
som förskollärarna upplever egentligen handlar om att verksamheten inte struktureras 
optimalt: tidens görs till ett hinder i verksamheten och används lätt som en ursäkt. Utifrån vårt 
resultat ser vi att tid upplevs som ett hinder för det kollegiala lärandet. Tid är något som vi 
upplever att det talas mycket om i verksamheter och är något som personal kan ha olika 
inställning till. Vi anser att den personliga inställningen kan påverka hur stort hinder tiden kan 
bli. Flera förskollärare beskriver hur de ständigt försöker att hitta tid i vardagen för det 
kollegiala lärandet. De försöker ta tillfällen till att diskutera och samtala med varandra bland 
annat i hallen och ute på gården. Detta är precis det som Gannerud och Rönnerman (2007, 
ss.141-142) beskriver: att arbetslagets planering och arbete sker, i barnens närvaro. Att 
arbetslagets planering går till på detta vis är något vi är medvetna om och som vi själva 
upplevt utifrån tidigare erfarenheter. Några förskollärare i vår undersökning talar om hur tid 
som de hittar och tar i verksamheten för diskussioner i arbetslaget är tid som tas ifrån barnen. 
Här vill vi mena att den tid som de ser som att de tar från barngruppen för det kollegiala 
lärandet ändå i slutändan kan komma att gynna barngruppen. De kunskaper och erfarenheter 
som diskuteras i arbetslaget kan ha inverkan i hur arbetet i barngruppen utformas. Vi vill 
därmed trycka på vikten av att ta tid till det kollegiala lärandet.  
 
Vårt resultat visar på att förskollärarna känner stöd av varandra och ser det som en möjlighet 
för det kollegiala lärandet. Bland annat nämner Therese att hon i sitt arbetslag inte känner sig 
för dum för att fråga någonting som hon behöver hjälp med, hon känner ett stöd i arbetslaget. 
Vi vill mena att stöd från, och mellan, kollegor är avgörande för att arbetet i arbetslaget i 
förskolan ska fungera. Det framkommer i vårt resultat att en förskollärare definierar begreppet 
kollegialt lärande som att ge varandra feedback och positiv beröm i det vardagliga arbetet, 
något som Hertzhog, Pensavalle och Lemlech (2000, ss.7-8) trycker på är viktigt för att en 
kollegialitet, en sammanhållning, i ett arbetslag ska uppstå. Här ser vi även kopplingar till 
informellt lärande, som Schürmann och Beausert (2016, ss.139-149) tar upp i sin studie: att ge 
feedback och konstruktiv kritik till varandra i arbetslaget bidrar till ett lärande.  
 
Majoriteten av förskollärare i vårt resultat nämner även att trygghet är viktigt för det 
kollegiala lärandet i ett arbetslag, vilket Gotvassli (2002, s.186) menar är avgörande för 
lärande i, och utveckling av, arbetslaget. Linda beskriver att trygghet i ett arbetslag leder till 
en tillit, vilket hon anser möjliggör för det kollegiala lärandet. Vidare beskriver hon hur 
svårigheter i ett arbetslag kan uppstå när tryggheten saknas, vilket även Niss och Söderström 
(2015, s.93) spekulerar kring. Vi menar att trygghet och tillit i ett arbetslag påverkar trivseln i 
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arbetslaget. Trivs man på, och med, arbetet och bryr sig om varandra tror vi att det kan leda 
till mer diskussioner, som därmed kan leda till lärande. 

Avsiktligt kollektivt lärande 

Kärnan i PLC är, enligt Hord (2008, ss.12-13), den faktor som handlar om det avsiktliga 
kollektiva lärandet i arbetslaget. Genom att analysera verksamheten identifierar personalen 
vad de behöver utveckla kring sina yrkeskunskaper och sin undervisning. De kunskaper 
personalen behöver utveckla måste enligt Hord reflekteras över och diskuteras; hur kan de 
komma till användning i verksamheten? Diskussioner visar sig i vårt resultat vara av stor vikt 
för det kollegiala lärandet. Bland annat nämner Karin hur diskussioner gör det möjligt att 
utbyta kunskaper, vilket kan kopplas till Skolverkets (2016) beskrivning av kollegialt lärande. 
Diskussioner är något som vi själva anser vara mycket viktigt för det kollegiala lärandet. Vi 
ser diskussioner som en förutsättning för att kunna lära av varandra i ett arbetslag. En 
förutsättning för att diskussioner ska kunna ske är kommunikation. Sheridan, Sandberg och 
Williams (2015, ss. 86-91) menar att kommunikation är en förutsättning för att kunna dela 
erfarenheter och kunskaper i ett arbetslag och därmed lära. Det pragmatiska perspektivet på 
lärande av Dewey beskriver hur kommunikation och samspel med andra är en grundläggande 
egenskap hos människan (Sundgren 2011, s.110). I kommunikationen tar människor del av 
varandras erfarenheter och kunskaper för att sedan omvandla dessa till sina egna och därmed 
lära (Burman 2014, s.27). Vad som visar sig i vårt resultat är att många förskollärare trycker 
på vikten av att samtala med varandra för att utbyta erfarenheter och därmed skaffa ny 
kunskap. Johanna menar att det är just att samtala med varandra som det kollegiala lärandet 
handlar om, vilket vi kan koppla till Niss och Söderströms (2015, ss.95-95) tankar om att det 
är en styrka att använda den samlade kompetens som finns i ett arbetslag för att utvecklas. 
Däremot är det viktigt att poängtera att det inte alltid är en självklarhet att förskollärare 
samtalar med varandra för att lära i ett arbetslag. Therese nämner hur hon har erfarenhet av att 
kollegor inte samtalar med varandra, vilket hon ser som förgörande och därmed ett hinder för 
det kollegiala lärandet.   
 
De flesta förskollärare nämner att diskussioner ger möjligheter att få ta del av andra 
pedagogers perspektiv. Bland annat förklarar Anita hur de i hennes arbetslag upplever att de 
blir klokare när de diskuterar tillsammans och därmed får ta del av varandras perspektiv. 
Detta kan styrkas med Grahams (2007, s. 13) beskrivning av lärande i  PLC, där diskussioner 
ger lärare möjlighet att se genom varandras ögon. Säljö (2010, s.233) beskriver hur lärande 
utifrån det sociokulturella perspektivet sker i sociala samspel. Genom diskussioner med andra 
utvecklar vi en förmåga att ta andras perspektiv och det blir då en möjlighet för det kollegiala 
lärandet. Vi vill mena att det kan vara positivt att olika perspektiv finns i ett arbetslag men att 
det även kan vara negativt, om perspektiven skiljer sig för mycket. Det kan vara svårt att enas 
och arbeta som en enhet om tankar och åsikter i ett arbetslag skiljer sig allt för mycket: lika 
viktigt som det är att ha olika perspektiv är det viktigt att inte ha alltför olika.  
 
I vårt resultat talade majoriteten av förskollärarna om aktionsforskning som ett kollegialt 
lärande. Linda talar bland annat om hur aktionsforskningen ger möjlighet till reflektioner 
kring vardagen, vilket Rönnerman (2010, s.23) menar utvecklar kollegial kunskap. Utifrån det 
pragmatiska perspektivet på lärande beskriver Rodgers (2002, s.845) hur reflektion behöver 
ske med andra för att ett lärande ska ske. När människan reflekterar över sina erfarenheter och 
upplevelser uppstår en fördjupad kunskap kring dem, och man kan få användning  av sina 
erfarenheter och upplevelser (Burman 2014, s.36). Sheridan, Sandberg och Williams (2015, 
ss.64-67) menar att reflektion tillsammans i arbetslaget är viktigt för förskolläraren. Genom 
reflektioner kring handlingar uppmärksammas den kompetens som finns tillgänglig i hela 
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arbetslaget, eller som saknas. Vikten av reflektion uttrycks inte direkt av förskollärarna i vår 
undersökning, mer än av Linda i samband med aktionsforskningen. Vi funderar kring hur det 
kommer sig att det inte nämndes av fler, då tidigare forskning och teori visar på vikten av 
detta. 

Dela arbetssätt med varandra 

Den sista faktorn av Hord (2008, ss.12-13) beskriver hur PLC är beroende av att kollegor 
hjälper varandra, att de lär av varandra. Majoriteten av förskollärarna i vårt resultat beskriver 
begreppet kollegialt lärande som att det handlade om att lära av och med varandra. Graham 
(2007, ss.5-13) beskriver att när lärare lär av och med varandra, genom konversationer, delar 
erfarenheter och kunskaper samt fattar gemensamma beslut, utvecklas deras kompetens. Vi 
ser därmed att lära av och med varandra kan gynna såväl det individuella lärandet som 
verksamhetens utveckling och kvalité. Vi kan även se hur kollegialt lärande är informellt 
lärande, precis som Schürman & Beausaert (2016, ss.130-131) påpekar, då arbetslaget lär av 
och med varandra i vardagssituationer. Inför vår studie definierade vi själva begreppet 
kollegialt lärande som att lära av och med varandra. 
 
En förskollärare definierar begreppet kollegialt lärande som att delge varandra kunskaper och 
hur detta gynnar hela arbetslaget. Vi kan även här dra kopplingar till Säljö (2011, s.163) som 
beskriver hur ett utbyte av erfarenheter leder till ett lärande. Detta kan vi i vårt resultat koppla 
till det Linda nämner kring hur kollegors tidigare erfarenheter är en möjlighet för det 
kollegiala lärandet. Niss och Söderström (2015, ss.95-96) menar att en styrka för att utvecklas 
är att arbetslaget använder den samlade kompetens som finns i arbetslaget; att använda 
varandras erfarenheter och kunskaper. 

Sammanfattande diskussion 

Sammanfattningsvis visar vårt resultat på att en majoritet beskriver begreppet kollegialt 
lärande som att lära av och med varandra. Vi ser även i vårt resultat att alla förskollärarna i 
vår undersökning har en liknande förståelse för vad kollegialt lärande handlar om, men att de 
inte specifikt uttrycker sig på samma sätt kring begreppets definition. Therese nämner i vårt 
resultat hur begreppet är modernt, det är väldigt populärt och att alla inom skolvärlden talar 
om det. Just att det är ett modernt, och relativt nytt begrepp, tror vi påverkar hur förskollärare 
uttrycker sig kring dess betydelse.  
 
Vårt resultat visar på flera möjligheter och hinder för det kollegiala lärandet i verksamheterna.  
Vikten av diskussioner i arbetslaget och hur dessa gör det möjligt att ta del av andras 
perspektiv, lyfts i resultatet som möjligheter för det kollegiala lärandet. Trygghet i arbetslaget 
beskrivs likaså som en möjlighet för det kollegiala lärandet, men även som ett hinder när det 
saknas i arbetslaget. Arbetslag i förskolan är ofta organisatoriskt skapade; de medverkande 
har inget direkt att säga till om hur arbetslaget skapas. Hargreaves (1998, ss.207-208) 
beskriver detta som påtvingad kollegialitet. Vi tror att påtvingad kollegialitet kan påverka 
tryggheten i ett arbetslag och därmed bli ett hinder för det kollegiala lärandet. Personal som 
sammansätts till ett arbetslag kan alla ha olika normer och värderingar, vilket kan påverka 
såväl trivseln som lärandet i arbetslaget (Gotvassli 2002, s.107).  
 
Tid är en faktor som tar stor plats i vårt resultat, den ses såväl som en möjlighet som ett hinder 
för det kollegiala lärandet. Den tid som förskollärare upplever att det får i form av så kallad 
planeringstid ser de som en möjlighet för det kollegiala lärandet. Däremot ser även 
majoriteten av förskollärare att en generell tidsbrist finns i verksamhetens vardag och det blir 
därmed ett hinder för det kollegiala lärandet. Här kan vi se hur stöd från chefer i form av att få 
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tid tillsammans i arbetslaget blir avgörande för det kollegiala lärandet, något som Hord (2008, 
ss.12-13) och Graham (2007, ss.5-13) trycker på i sina studier kring PLC och kollegialt 
lärande. 

Metoddiskussion 

Syftet med vår studie var att undersöka hur förskollärare upplever arbetet med kollegialt 
lärande samt begreppets betydelse för de medverkande. Vi undersökte även de möjligheter 
och hinder som de upplever finns i verksamheten för det kollegiala lärandet. Detta gjorde att 
vår studie blev en kvalitativ studie, där vi valde att använda intervjuer som 
datainsamlingsredskap. Utifrån vårt formulerade syfte ser vi intervju som 
datainsamlingsmetod som den metod som passade bäst för vår studie. Innan vi utförde 
intervjuerna valde vi att genomföra en pilotintervju, vilket vi anser var mycket givande för oss 
då vi fick tips och råd angående våra frågor. Vår kvalitativa intervju kännetecknades av att 
den bestod av så kallade öppna frågor, frågor med en svag struktur och som behövde ha 
följdfrågor (Kihlström 2007a, s.49). Nu i efterhand ser vi att vi skulle kunna ha varit bättre på 
att ställa följdfrågor. Under intervjuernas gång upplevde vi att det kom fram tillräckliga svar 
men i analysen ser vi att vissa frågor skulle ha behövts utvecklats. Vi spekulerar här kring om 
det hade gjort att resultatet hade visat på en större variation. Vi ser även vikten av att ha 
välformulerade frågor då vi hade en fråga som många respondenter hade svårt att förstå och 
bad oss förklara vad vi menade. Bryman (2011, s.423) beskriver hur den som håller i 
intervjun bör vara aktiv, men utan att påverka svaren från respondenten. Detta upplevde vi 
vara mycket svårare än vad vi trodde, som intervjuare ville man gärna vara med och diskutera 
med respondenten. Som vi nämnt tidigare satt vi båda med under intervjuerna vilket vi ser har 
underlättat för vårt analysarbete. Vi har lika stor inblick i alla intervjuer och i hela studien. Vi 
tror att detta har påverkat våra diskussioner på ett positivt sätt. Vi upplever även att vi har haft 
väldigt svårt att vara kritiska till vårt resultat, vi har haft en tendens till att vilja hålla med om 
de som framkommit snarare än att kritisera det. Detta är något vi har fått arbeta mycket med. 
 
Genom att skicka ut ett missivbrev till de medverkande i studien diskuterar vi 
undersökningens validitet och reliabilitet. Vi har en skyldighet att informera om studiens syfte 
samt de medverkandes roll i undersökningen, dock ser vi hur detta kan påverka studien. De 
medverkande ges möjlighet till att innan intervjun förberedda sig inom ämnet om de så 
önskar, vilket vi kan se har förekommit bland våra medverkande. Detta är vi medvetna om 
påverkar resultatets trovärdighet. Vi reflekterar även över om studiens validitet hade ökat om 
vi hade haft möjlighet att använda oss av ett större urval i vår undersökning. Framför allt 
spekulerar vi kring om ett större urval hade gett oss en större variation av 
begreppsdefinitioner, eller om de resultat vi fått fram i denna undersökning hade stärkts 
ytterligare av ett större urval. 

Didaktiska konsekvenser 

Utifrån resultatet i vår undersökning vill vi trycka på vikten av kollegialt lärande i förskolan. 
Vi ser hur kollegialt lärande gynnar så väl arbetslaget som barngruppen. Genom kollegialt 
lärande höjs kompetensen i arbetslaget, såväl den individuella som den kollektiva 
kompetensen, vilket i sin tur kan påverka arbetet i barngruppen: kvalitén på verksamheten 
höjs. 
 
Resultatet i vår studie visar att tid är viktigt för det kollegiala lärandet. Vi ser därmed att det 
behöver avsättas mer tid av förskolechefen till hela arbetslaget i verksamheterna. Denna tid 
ska användas till just det kollegiala lärandet, dvs. till att diskutera och lära tillsammans i 
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arbetslaget. Den tid som finns idag används till större delen till att planera verksamheten; det 
behövs mer tid som specifikt används till det kollegiala lärandet. 
 
Att alla i ett arbetslag har gemensamma definitioner av begrepp ser vi utifrån vårt resultat inte 
som en självklarhet. Alla har olika perspektiv, tankar och åsikter som avgör hur man tolkar 
och beskriver begrepp. Eftersom arbetslaget har ett gemensamt uppdrag utifrån styrdokument 
och genomför ett gemensamt arbete i barngruppen, ser vi det som viktigt att arbetslaget skapar 
gemensamma tolkningar och beskrivningar av begrepp. När arbetslaget har en gemensam 
definition gör det att alla arbetar med det på samma sätt: arbetslaget arbetar som en enhet. 
Lpfö98 (rev.2010, s.6) beskriver hur aktiva diskussioner i arbetslag kring begreppen kunskap 
och lärande gynnar barns lärande i förskolan. Vi vill mena att diskussioner kring andra 
begrepp som rör arbetet i verksamheten är lika viktiga. Utifrån vår studie vill vi därmed 
trycka på vikten av att diskutera begreppet kollegialt lärande i arbetslaget för att skapa en 
gemensam definition av det. 

Förslag till fortsatt forskning 

Fortsatt forskning inom kollegialt lärande ser vi skulle kunna vara att gå djupare in på 
diskussioner och samtal inom arbetslag. Vårt resultat visar att förskollärarna i vår 
undersökning ser diskussioner och samtal med varandra som mycket viktigt för det kollegiala 
lärandet. Fortsatt forskning skulle då kunna var att observera arbetslag i deras verksamheter 
och studera om diskussioner i arbetslag handlar om lärande och utveckling eller om det rör sig 
om andra frågor.  
 
Vår studie har undersökt förskollärares upplevelser av och beskrivning av kollegialt lärande i 
arbetslag. Det vore av intresse tycker vi att undersöka förskolechefers syn på kollegialt 
lärande och dess betydelse för arbetet i verksamheten. 
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BILAGOR 
 
Bilaga 1 
 
Intervjufrågor 

1. Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

2. Hur länge har du arbetat i ditt nuvarande arbetslag?  

3. Vad har personerna i arbetslaget för utbildning?  

4. Hur många är ni i arbetslaget och hur många barn är ni på avdelningen?  

 

5. Vilka erfarenheter av lärande i ett arbetslag har du? 

6. Hur får du möjlighet i det vardagliga arbetet att diskutera och reflektera tillsammans 

med dina kollegor? 

7. Finns det några hinder för detta? 

8. Vilka positiva aspekter upplever du med samarbetet i ditt arbetslag? 

9. Hur går du tillväga när du behöver mer kunskap i ditt arbete? 

 

10. Hur skulle du förklara begreppet "kollegialt lärande"? 

11. Vad tror du krävs för att kollegialt lärande ska kunna vara givande i ett arbetslag? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 2 

Missivbrev 
 
 
 
 
Informationsbrev  Datum:___________ 
 
Till medverkande pedagoger i vår undersökning 
 
Tack för att du vill medverka i vår undersökning! Som vi nämnt tidigare har vi valt i vår 
undersökning att fokusera på kollegialt lärande i förskolan. Detta ämne har vi valt då vi båda 
anser att det är ett intressant men framför allt viktigt ämne att studera i förskolan. För att få 
svar på våra frågeställningar kommer vi därför att genomföra intervjuer med verksamma 
pedagoger där du är en av dem. Intervjun beräknas ta ca 30 min, med reservationer för att det 
kan komma att ta längre eller kortare tid beroende på vad som uppkommer i intervjun. Vi 
kommer att ta närmare kontakt med dig för att tillsammans hitta ett lämpligt tillfälle att utföra 
intervjun. Vi önskar att få sitta med båda två under intervjun samt att spela in intervjun. 
Skapar detta funderingar är det bara till att ta kontakt med oss så hittar vi en gemensam 
lösning.  
 
Det är viktigt att du som medverkar i undersökningen vet att vi utgår från de forskningsetiska 
principerna när vi utför undersökningen. Det innebär följande; att alla uppgifter i 
undersökningen kommer att behandlas med största varsamhet, så att inga obehöriga kan ta del 
av dem. Alla uppgifter som framkommit i undersökningen används enbart för denna 
undersöknings syfte. Dessutom kommer alla uppgifter kring deltagarna i undersökningen att 
vara konfidentiella. Fiktiva namn på pedagoger och förskola används så att alla identiteter 
skyddas. Undersökningen är frivillig och det går när som helst att avbryta deltagandet.  
 
Om du har frågor eller funderingar kring undersökningen kan du nå oss på mejl eller telefon: 
Anna Sandersson - S130233@student.hb.se eller 07xxxxx
Annica Norrman - S130234@student.hb.se eller 07xxxxx
 
Det går även bra att kontakta vår handledare för undersökning: 
Mary Larner - Mary.Larner@hb.se 
 
Med vänliga hälsningar 
 
________________________ ___________________________ 

Anna Sandersson   Annica Norrman 
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