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Abstrakt 
Syftet med undersökningen ”Kollegialt lärande - Förskollärares upplevelser och arbete 

med kollegialt lärande” (Collegial learning - Preschoolteachers experiences and work 

with collegial learning) är att bidra med kunskap om hur förskollärarna definierar 

begreppet kollegialt lärande och hur de säger sig arbeta med kollegialt lärande i 

verksamheten. 

I studien undersöktes också vilka positiva effekter och vilka svårigheter som finns med 

ett kollegialt lärande. De teoretiska perspektiven -som ligger till grund är det 

sociokulturella perspektivet och Foucaults synsätt kring makt. 

Åtta stycken förskollärare har intervjuats med en kvalitativ metod där empirin har 

kategoriserats och slutligen analyserats. Resultatet visar på en stor variation och 

förståelse kring begreppet kollegialt lärande. Även hur förskollärare arbetar med 

kollegialt lärande varierar kraftigt men vad respondenterna hade gemensamt var att det 

kollegiala lärandet ofta var något som skedde på deras arbetsplatsträffar (APT). 

Undersökningen visar att det kollegiala lärandet har många positiva effekter såsom en 

starkare sammanhållning i arbetslaget och att personalen i större utsträckning arbetar 

mot samma mål. Respondenterna visar på svårigheterna med ett kollegialt lärande i 

form av motstridigheter, svårigheter i att vara professionell och till sist tidsbrist. 

 

Nyckelord 
Kollegialt lärande, utvecklingsarbete, arbetsplatsträff (APT), handledning, 

kompetensutveckling, systematiskt 
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1 Inledning 
Säljö (2014) lyfter Vygotskys teori om att människor lär i samspel med andra, till 

exempel via samtal.  Denna studie inriktar sig på kollegialt lärande vilket är ett begrepp 

som blivit mer och mer vanligt de senaste åren. Det kollegiala lärandet innebär att 

kollegor tillsammans i grupp delger varandra kunskaper via samtal, under strukturerade 

former (Cederberg-Scheike, 2016). Ett kollegialt lärande skulle kunna bidra till att öka 

kompetensen hos lärare och därmed till att kunna fortsätta att utveckla skolan (Hattie, 

2008), men för tillfället är kunskaperna kring det kollegiala lärandet bristfälliga.  

 

Den forskning som finns kring kollegialt lärande lyfter fram de positiva effekter som det 

kollegiala lärandet kan innebära för skolans verksamhet och för att vidga kompetensen 

hos lärare (Langelotz, 2014; Langelotz 2017). Däremot finns det inte mycket forskning 

kring vilka svårigheter som kan finnas eller uppstå i och med ett arbete med kollegialt 

lärande (Langelotz, 2017). 

 

I dagens samhälle kommer det mer och mer krav på förskolans och skolans verksamhet 

som innebär att även kompetensen hos lärarna behöver vidareutvecklas för att kunna 

uppnå dessa nya krav (Hansson, 2013; Skolverket, 2013). Under den 

verksamhetsförlagda utbildningen på förskollärarprogrammet kunde vi uppleva att det 

fanns en önskan hos personalen att få möjlighet att arbeta med kollegialt lärande, men 

att det varken fanns tid eller tillräckligt med kunskap om kollegialt lärande för att kunna 

arbeta med det i praktiken.  

 

Syftet med undersökningen är att bidra med kunskap om hur förskollärarna definierar 

begreppet kollegialt lärande och hur de säger sig arbeta med detta i verksamheten. 

Studien visar också såväl svårigheter som de positiva effekter som kan uppstå vid arbete 

med ett kollegialt lärande. Studien kommer besvara forskningsfrågorna: Hur definierar 

förskollärarna begreppet kollegialt lärande? Hur säger sig förskollärarna arbeta med 

kollegialt lärande i verksamheten? Och vilka positiva effekter och/eller svårigheter finns 

det med kollegialt lärande? 
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2 Syfte och frågeställningar 
I följande avsnitt presenteras syftet med undersökningen och de forskningsfrågor som är 

relevanta för studien. 

 

2.1 Syfte med undersökningen 

Syftet med undersökning är att bidra med kunskap om hur förskollärarna definierar 

begreppet kollegialt lärande och hur de säger sig arbeta med kollegialt lärande i 

verksamheten. 

 

2.2 Forskningsfrågor 

• Hur definierar förskollärarna begreppet kollegialt lärande? 

• Hur säger sig förskollärarna arbeta med kollegialt lärande i 

verksamheten? 

• Vilka positiva effekter och/eller svårigheter finns det med kollegialt 

lärande? 
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3 Bakgrund 
I följande avsnitt presenteras relevanta styrdokument och tidigare forskning om 

kollegialt lärande som är relevant för studien. Även begreppet kollegialt lärande 

presenteras i detta avsnitt. 

 

3.1 Styrdokument 

Skolverket (2015a) nämner ett antal faktorer som med en djup förankring i forskningen 

ses som framgångsrika för att säkerhetsställa kvalitet, en av dessa är det kollegiala 

lärandet. Läroplanen för förskolan säger att:  

  
Förskolechefen ska ansvara för att […] personalen kontinuerligt får den kompetensutveckling 

som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter (Skolverket, 2016. s.16) 
  

Ett kollegialt lärande bygger på att arbetslaget arbetar mot samma mål, vilket innebär att 

arbetslaget måste samarbeta som citatet ovan nämner (Skolverket, 2015a). För att 

personalen ska få kompetensutveckling krävs det att förskolechefen gör detta möjligt. 

Kompetensutveckling är en betydelsefull del i ett utvecklings- och kvalitetsarbete vilket 

det kollegiala lärandet syftar till. 

  

3.2 Definition av begreppet kollegialt lärande 

Kollegialt lärande definieras olika beroende på vem som får frågan, men egentligen 

finns det endast en innebörd av vad kollegialt lärande faktiskt är. Nedanför presenteras 

två definitioner av begreppet: 

  
Kollegialt lärande definieras i allmänhet som ett lärande i grupp där pedagoger utmanar och 

inspirerar varandra. Det kollegiala lärandet är ett lärande som bör ske strukturerat och 

systematiskt. De frågeställningar man vill utveckla och blir medveten om formulerar deltagarna 

själva för att sen tillsammans i grupp granska och reflektera kring dessa. Gruppen fyller en 

funktion i det här sammanhanget genom att ge återkoppling. Ett sätt att utveckla sin medvetenhet 

och få hjälp att reflektera kring olika problematiker är genom handledning (Cederberg-Scheike, 

2016. s.25) 
  

Med detta menas att kollegialt lärande är det lärande som sker under strukturerade 

former, som oftast leds av en handledare eller någon som har fördjupade kunskaper 

inom ett ämne. Det kollegiala lärandet är även något som ska ske systematiskt vilket 

innebär att det ska ske vid upprepade gånger för att på så sätt upprätthålla en 

utvecklingsprocess. 

  

Skolverket definierar kollegialt lärande på ett likvärdigt sätt. 

  
“Metoden kollegialt lärande är en sammanfattande term för olika former av systematisk 

utveckling av undervisningen där man genom ett strukturerat samarbete tillägnar sig kunskap 

och färdigheter. Kollegialt lärande betonar vägen fram för att lösa uppgifter, formulera problem 

och kritiskt granska inte bara andras utan även sitt eget arbete. En viktig del i detta är att träna på 

att ge varandra konstruktiv och framåtsyftande återkoppling” (Skolverket, 2015a). 
  

Med detta menar även Skolverket att det kollegiala lärandet ska ske systematiskt och att 

det är till för att utveckla undervisningen i verksamheten. Likaså menar Skolverket på 

att en stor del av det kollegiala lärandet kräver att personerna som deltar kan ta och ge 

varandra konstruktiv kritik. 
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3.3 Arbetsmetoder 

Det kollegiala lärandet kan antingen vara styrt av en handledare, eller mer fungera som 

ett gruppsamtal där ingen är överordnad den andre. Vid en handledningssituation är det 

just mötet mellan lärare som är den mest centrala och betydelsefulla biten. Via dessa 

tillfällen får lärarna möjlighet till att tillsammans lyfta tankar kring vissa specifika 

ämnen, men också att ta tillvara på varandras kunskaper och på så sätt få nya verktyg till 

att utveckla sitt eget arbete i verksamheten. På så sätt kan deltagarna tillsammans 

förhoppningsvis hitta ett gemensamt mål för att skapa ett bättre samarbete med sikte på 

att utveckla verksamheten ytterligare (Cederberg-Scheike, 2016). 

  

Tidigare forskning har kommit fram till nio olika kategorier med modeller som 

förekommer i arbetet med kompetensutveckling, dessa kan appliceras i arbete med 

kollegialt lärande. De fem första kategorierna delas upp och kallas för överföring av 

kunskap, dessa typer av lärande/kompetensutveckling behöver dock inte leda till något 

långsiktigt utvecklingsarbete eller förändring. De fyra sista modellerna är de som anses 

mest framgångsrika för ett långsiktigt utvecklingsarbete (Kennedy, 2005).  

  

1. Fortbildning (training) är en metod som syftar till att lärare ska lära sig något nytt 

eller träna på något som sedan ska redovisas. Deltagarna leds av och lyssnar till en 

mycket kunnig person inom det aktuella ämnet, dock menar forskningen på att det 

deltagarna ska lära sig eller utföra ofta inte ligger nära till hands med arbetet som 

faktiskt sker eller används i förskolan (Kennedy, 2005). 

2. Formellt meriterande (award-bearing) sker ofta tillsammans med ett universitet eller 

under uppdrag av Skolverket och regering. Oftast handlar detta om flera förskolor men 

hur det sedan verkställer detta i de enskilda verksamheterna varierar stort. 

3. Brist (deficit) ser den enskilda läraren som bristfällig eller rent av okunnig. Det 

bortses helt från den inre och yttre organisationen, exempelvis som att de inte har fått 

tillräckligt med resurser eller fortbildning i det lärarna upplever som svårigheter. 

Kollegorna eller andra samband tas ingen hänsyn till utan det är den enskilda läraren 

som måste genomgå en förändring. 

4. Kaskad (cascade) innebär att endast ett visst antal av personalen går på fortbildning, 

dessa ska i sin tur överföra sina nya kunskaper till sina kollegor. 

5. Normbaserad (standard- based) innebär att de lärare som deltar strävar efter att nå en 

specifik kunskap som angivits som en nationell standard. Metoden går att koppla till 

kvalitetssäkring, där det är bra om samtliga lärare har något likvärdigt synsätt på 

undervisning (a.a). 

  

6. Coaching/ handledning/ mentorskap (coaching/ mentoring). Mentorskap syftar 

bland annat till att “stimulera till professionell utveckling” med stöd av en erfaren, 

kunnig person. I verksamheten kan detta användas både i grupp och individuellt med en 

handledare (Skolverket, 2015b). Det finns dock en risk för att maktrelationer kan uppstå 

och att den som är under handledning kan uppleva sig underordnad (Kennedy, 2005). 

7. Lärandegemenskaper (community of practice). Här framhävs tre punkter som måste 

finnas för att ett lärande ska ske.  Engagemang hos pedagogerna, att pedagogerna är väl 

insatta i verksamheten samt att läraren är villig att förändra och utveckla sina 

handlingssätt och diskurser (a.a). 

  Motivation och engagemang hos pedagogerna som ska delta är betydelsefullt för att ett 

lärande ska ske, utan detta så är det i princip meningslöst.  Här måste pedagogerna 

uppleva att det är de som har kontroll över det som ska utvecklas eller diskuteras och att 

ämnet måste ligga på en sådan nivå att alla har en förståelse (Biesta, 2007). 
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8. Aktionsforskning (action research). Här förenas teoretiska och praktiska kunskaper 

med syfte att förändra och/eller utveckla något. Dessa nya kunskaper ska sedan 

appliceras i verksamheten, vanligen är det personalen som anses som forskare men det 

kan således vara en forskare utifrån (Kennedy, 2005). 

9. Omvandlande /transformativ (transformative). Detta i sig är inte en egen modell, 

utan förutsätter att två eller flera av tidigare nämnda modeller kombineras med varandra 

(a.a). 

 
3.3.1 Lesson study 

En annan arbetsmetod är lesson study som är en väl utvecklad metod för kollegialt 

lärande, som har sitt ursprung i Japan (Wernberg, 2009). Syftet är att utvecklas i sin roll 

som lärare med hjälp av andra lärare som kritiskt granskar undervisningen (Hattie, 

2008; Wernberg, 2009). Metodens olika delar kan variera men det finns vissa moment 

som alltid finns med. Det första som sker är att en grupp eller ett arbetslag gemensamt 

definierar ett problem utifrån något de upplever som utmanande i verksamheten. Utifrån 

problemet så genomför de en planering där de tar hjälp av tidigare forskning eller 

beprövade erfarenheter från andra skolor och förskolor som har arbetat med det aktuella 

ämnesområdet. Denna planering granskas sedan kritiskt tillsammans innan själva 

genomförandet.  

 

Under själva genomförandet av den planerade aktiviteten så observerar deltagarna 

varandra, vanligtvis genom att filma. Efter genomförandet sker en gemensam 

utvärdering och reflektion, dock granskas inte den enskilda läraren som höll i aktiviteten 

utan den gemensamma planeringen som de tillsammans gjort vid ett tidigare tillfälle 

(Wernberg, 2009). Utifrån utvärderingen så formas en ny planering med eventuella 

förändringar eller förbättringar för att uppnå en högre kvalité (Wernberg, 2009; 

Skolverket, 2015a). Aktiviteten genomförs ytterligare en gång för att sedan utvärderas, 

därefter delar gruppen med sig av resultatet till andra arbetslag som sedan kan användas 

som inspiration (Wernberg, 2009). 

 

3.4 Positiva effekter och svårigheter 

Vid en studie som genomfördes under 3 år, var syftet att ta reda på ”Vad gör en skicklig 

lärare”? (Langelotz, 2014). Vid uppstarten av studien visade det sig att lärarna som 

deltog vid det första kollegiala mötet lett av en handledare, hade en uppfattning om att 

de skulle vara känslomässigt objektiva och hade svårt att kommunicera och uttrycka sig. 

Ett etiskt dilemma som forskaren stötte på under projektets gång, var att vissa 

handledningstillfällen kunde utvecklas till en situation där en person blev utsatt för en 

påtryckning från övriga kollegor, där forskaren hade svårt att avgöra om hon skulle 

delta i samtalet eller inte. Genom att som forskare gå in i samtalet, bryts även det 

kollegiala lärandet där lärarna får ansvar över situationen och själva ska lära sig att 

gentemot varandra handla på ett etiskt korrekt sätt. Forskaren påpekar att lärarna som 

deltog i studien, vid flertalet tillfällen, yttrade en uppfattning om att det kollegiala 

lärandet hade bidragit till nya perspektiv som de hade användning för både i samarbete 

med sitt arbetslag, men även i arbetet med barnen (a.a). 

 

I ytterligare en studie lades fokus på att forskningen kring svårigheter är bristfällig och 

att begreppet Kollegialt lärande sällan problematiseras (Langelotz, 2017). Under 

projektets gång stötte forskaren dock ofta på lärare som ifrågasatte hela idén om 

kollegialt lärande. Dessa lärare uttryckte att de ej deltog frivilligt, att de inte förstod 

syftet och att det var rektorn som var drivande (a.a). Dock finns det forskning som i sina 

modeller för hur kollegialt lärande ska bli lyckat, visar på att det är högst betydelsefullt 
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att lärare som medverkar är engagerade men främst motiverade till ett förändrings och 

utvecklingsarbete (Kennedy, 2005). 

  

Efter det att studien avslutats visade resultatet på att samarbetet i arbetslaget hade 

utvecklats och att lärarna i större utsträckning tog beslut gemensamt. Vilket resulterade i 

att barnen i den aktuella verksamheten fick ökade möjligheter till bättre förutsättningar 

för lärande. Samtalen i arbetslaget fick en annan innebörd än tidigare då lärarna främst 

hade diskuterat vardagliga problem som till exempelvis planering av verksamheten eller 

konflikthantering, nu hamnade mer fokus kring didaktik och pedagogik. Resultatet 

visade även att när arbetslaget utvecklas, så utvecklas även läraren i sin egna yrkesroll, 

och då främst deras förmåga att kommunicera (Langelotz, 2014; Langelotz, 2017). 

  

I en studie av Hattie (2008) har det undersökts vilka faktorer som har betydelse för 

elevers framgång i skolan, dessa faktorer har sedan rangordnats. Studien grundas i cirka 

900 metaanalyser från 50.000 studier kring elevers studieresultat. Resultatet av denna 

mycket omfattande studie visar på att en skicklig lärare är bland det mest avgörande för 

goda studieresultat medan andra faktorer såsom socioekonomiska skillnader, eller hur 

mycket läxor elever har inte var av lika stor betydelse. Studien tar vid ett flertal tillfällen 

upp vikten av det kollegiala lärandet i termer som till exempel professionellt lärande 

men också vikten av att arbetslaget har samma uppfattning och mål med det kollegiala 

lärandet. Dock menar studien på att deltagarna inom det kollegiala lärandet måste utbyta 

kritik med varandra och inte endast byta erfarenheter och samarbeta för att detta ska bli 

ett framgångsrikt utvecklingsarbete (a.a). 

  

Tidigare forskning betonar att kompetensutvecklande arbete oftast stannar hos den 

enskilda individen vilket anses bromsa ett utvecklingsarbete, det blir oftast ett ansvar för 

var och en att ta sig an till exempel ny forskning eller teknik (Hansson, 2013). I en 

annan mycket omfattande studie som pågick under två år kring kollegialt lärande visade 

resultatet att deltagarna bekräftade varandra som kollegor och utbytte erfarenheter 

snarare än att bedriva ett utvecklingsarbete som är syftet med kollegialt lärande (Björn, 

Ekman Philips & Svensson, 2002). Att i ett arbetslag kunna ge varandra konstruktiv 

kritik är något som tar lång tid och är något som utvecklas med tiden (Odin, 

2006).  Forskning visar även på att stödet från ledningen är avgörande då tanken kring 

det kollegiala lärandet är att ett utvecklingsarbete som gynnar verksamheten, vilket i sin 

tur ska gynna eleverna (Kennedy, 2005).  

 

Det har även gjorts en tidsgeografisk studie av strukturen i lärares vardag där det 

undersökts hur lärare fördelar tiden under arbetet (Skolverket, 2013). Studien visar på 

att mycket lite tid avsätts till kollegialt lärande och organiserad kompetensutveckling. 

Den största faktorn till bristen på kollegialt lärande anses vara bristen på tid och att 

förskolorna i många fall måste tillsätta vikarier. Resultatet visar på att behovet av 

kollegialt lärande finns i takt med ökade krav som exempelvis dokumentation (a.a). 

Lärare anser att det kollegiala lärandet är betydelsefullt för att behålla engagemanget i 

sin yrkesroll, men menar dock på att det ändå inte är ovanligt att ett motstånd till det 

kollegiala lärandet uppstår i ett arbetslag (Langelotz, 2014). 

 

3.5 Teoretiska perspektiv 

I följande avsnitt redogörs för de teoretiska perspektiv som valts för studien. De 

perspektiv som behandlas i följande avsnitt är Foucaults teorier om makt och 

sociokulturellt perspektiv. Hur resultatet i en undersökning framstår beror på vilket 
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teoretiskt perspektiv som ligger till grund för studien (Hermerén, 2011). Hade andra 

teoretiska perspektiv valts för studien hade resultatet troligen sett annorlunda ut.  

 
3.5.1 Foucaults teori om makt 

Ett kollegialt lärande styrt av en handledare går att koppla till begreppet makt (Foucault, 

1980). De normer som finns i samhället uppstår ofta till följd av att människor har lätt 

för att omedvetet anpassa sina tankar och åsikter efter makten. Makt är något som finns 

i alla relationer oavsett vilka som ingår i relationen. Personer som medverkar i en 

situation med en handledare som har lite mer makt än övriga deltagare, tenderar ofta att 

anpassa sina åsikter efter handledaren (a.a). 

 

Personen som besitter makt är oftast inte den som kontrollerar allt, utan de personer som 

ingår i situationen har även de en del makt som gör att situationen kan förändras eller ta 

andra vägar än vad ledaren först tänkt. Med detta menas att makt är föränderligt och 

med till exempel motstånd kan maktskifte uppstå. Konflikter är en av orsakerna till att 

maktrelationer sätts på spel. Även om det inte finns konflikter så har den underordnade 

personen till viss del möjlighet att påverka. Vidare menas att en person med makt inte 

behöver vara en ledare, det kan även vara en person som är mer kunnig inom ett område 

eller är mer erfaren än övriga. En person kan med hjälp av sin makt påverka vilka 

valmöjligheter övriga personer har. Ett exempel på detta kan vara att ledaren ger olika 

alternativ som övriga deltagare får välja mellan (Foucault, 1976/2002). 

 
3.5.2 Sociokulturellt perspektiv 

I ett sociokulturellt perspektiv ses människans lärande och utveckling som en ständigt 

pågående process som formas och förändras med hjälp av sociala och kulturella 

sammanhang. Det mest centrala inom detta perspektiv är språket som ligger nära till 

hands med tänkandet. Den kommunikativa förmågan är det som utvecklar vårt sätt att 

tänka men hjälper oss även att bli en del i ett kulturellt sammanhang och på så sätt få ett 

gemensamt sätt att förstå omvärlden. I detta perspektiv hävdas även att människor 

tänker med språkliga redskap, vilket innebär att språket inte endast är viktigt för att 

kunna kommunicera med andra (Säljö, 2014). 

 

I det sociokulturella perspektivet används ofta begreppet proximal utvecklingszon (Zone 

of proximal development). I den proximala utvecklingszonen betonas att det är högst 

betydelsefullt att den som ska utveckla en kunskap eller färdighet får stöd av antingen 

en lärare eller en annan person som är kunnig inom det aktuella området (Vygotskij, 

1934-1999). Kortfattat så innebär det att vid en lärandesituation så utgår man från de 

kunskaper eller färdigheter som personen har för att sedan ta dessa till nästa nivå och 

utveckla det som personen redan kunde. Vad som dock är avgörande för lärandet i den 

proximala utvecklingszonen är att personen själv måste uppleva detta som en utmaning 

och förstå syftet (Säljö, 2014). 
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4 Metod 
I följande avsnitt presenteras hur studien är genomförd och vilka tillvägagångssätt som 

har valts. Avsnittet presenterar även de forskningsetiska principer som studien tagit 

hänsyn till. 

 

4.1 Metodval 

Studien är genomförd med hjälp av en kvalitativ metod, vilket innebär att data som 

samlats in tolkas och kategoriseras. En kvalitativ studie genererar ingen mätbar data 

såsom till exempel siffror, utan resultaten är ord och uttryck som personen som 

intervjuat sedan får tolka och försöka jämföra med varandra (Allwood & Erikson, 

2012). 

 

Studiens empiri samlades in i form av semistrukturerade intervjuer. Detta innebär att 

man under intervjun har färdiga frågor som respondenterna ska besvara. Den som 

intervjuar är flexibel och ger respondenterna möjlighet till att utveckla sina svar. För att 

få ut så mycket information som möjligt så ställs även följdfrågor (Denscomble, 2016). 

Ett problem vid formulering av intervjufrågor kan också vara att frågorna blir ledande, 

vilket innebär att personen som intervjuas blir begränsad i sina svar (Kihlström, 2007). 

 

Det positiva med semistrukturerade intervjuer som metod är att det ger en bred bild av 

hur förskollärarna uppfattar hur det kollegiala lärandet går till och vilken inverkan det 

kan ha på verksamheten. Det som talar emot detta val av metod är att det kollegiala 

lärandet inte går till på det sätt som respondenterna uppger, detta skulle kunna uppstå 

som en felkälla (Kihlström, 2007). En idé hade varit att komplettera intervjuerna med 

att observera hur det kollegiala lärandet går till i praktiken. Dock var tiden en 

begränsning vi fick ta hänsyn till vilket inte gjorde observationer möjligt. 

 

4.2 Val av undersökningsgrupp 

Den undersökningsgrupp som valts för att samla in data är åtta förskollärare från fyra 

olika förskolor i tre olika kommuner. 

 

Förskolorna som medverkar är bekvämlighetsurval, vilket innebär att studien är utförd 

på förskolor som fanns nära till hands. Bekvämlighetsurval görs ofta på grund av att 

forskare har en begränsad budget och begränsat med tid och därför behöver utföra sin 

studie på lättillgängliga platser (Denscombe, 2016). 

   
Tabell 1. Sammanställning av förskolornas storlek där respondenterna tjänstgör  
  
Förskola Respondentens namn Antal Avdelningar Antal 

Personal 
Antal Barn 

1 Angelica 
Sara 

3 7 45 

2 Malin 
Jonna 

7 20 130 

3 Iris 
Nora 

2 (hemvister) 15 62 

4 Petra 
Madeleine 

4 16 75 

 

Tabellen visar förutsättningarna på de olika förskolor som deltagit i intervjuerna i form 

av antal barn, antal pedagoger, antal avdelningar samt namn på respondenterna. De 
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namn som använts i tabellen och i studien är fiktiva namn. På samtliga fyra förskolor 

intervjuades två förskollärare per förskola, dessa förskollärare arbetade dock inte på 

samma avdelning.  

 

4.3 Genomförande 

De fyra olika förskolorna kontaktades via mejl eller telefon med information kring vad 

studien handlade om, vad syftet med studien var och vilka etiska aspekter som vi tog 

hänsyn till. Respondenterna fick inte i förväg veta vilka specifika intervjufrågor som 

skulle besvaras, utan fick endast veta vilket ämne som skulle diskuteras. Samtliga 

intervjuer genomfördes på de olika förskolorna, i ett enskilt rum där det inte var några 

barn eller övrig personal. Intervjuerna började med att respondenten fick information 

om att samtalet skulle spelas in och vad informationen från intervjuerna skulle användas 

till. Intervjufrågorna som ställdes var så öppna som möjligt med tanke på att 

intervjufrågor annars kan bli ledande och som ovan nämndes få begränsade svar. Vid 

vissa tillfällen under några intervjuer ställdes även relevanta följdfrågor för att få så 

utvecklade svar som möjligt, samt för att svaren skulle bli så tydliga som möjligt. Efter 

intervjuerna bearbetades empirin genom att intervjusvaren transkriberades från ljud till 

text och sedan kategoriserades utifrån gemensamma nämnare. Dessa gemensamma 

nämnare kategoriserades sedan under fyra olika huvudkategorier: definitioner, arbete 

med kollegialt lärande, positiva effekter samt svårigheter/nackdelar. Huvudkategorierna 

bestämdes med hjälp av studiens syfte, samt det som studiens forskningsfrågor syftar till 

att få svar på. Därefter analyserades kategoriseringen och intervjusvaren med hjälp av 

de teoretiska perspektiv som valts för studien och jämfördes med tidigare forskning. 

  
Tabell 2. Kategorisering 
  
Definitioner Arbete med kollegialt 

lärande 
Positiva effekter Svårigheter/nackdelar 

• Hålls av en 

ledare 

• Tillsammans 

• I det dagliga 

arbetet 

• Sker under APT 
• Arbetsgrupper 

• Skuggning 

• Starkare 

sammanhållning 
• Lära 

tillsammans 

• Gemensamma 

mål 

• Motstridigheter 

• Tidsbrist 

• Att vara 

professionell 

  

Tabellen visar en kategorisering av gemensamma nämnare och sådant som stack ut i 

empirin. Dessa har sedan placerats under de fyra huvudkategorier som ligger till grund 

för studiens syfte och frågeställningar.  

 

4.4 Etiska aspekter 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer har fyra grundregler som innebär följande: 

1. Informationskravet: Personen som driver forskningen ska ge respondenten 

information om vad han/hon har för roll i projektet och vad det finns för 

villkor för dess deltagande i projektet. Bland annat ska respondenten göras 

medveten om att det är frivilligt att medverka och att det går att avbryta sitt 

deltagande när han/hon vill. Alla delar i undersökningen som skulle kunna 

vara avgörande för om respondenten vill delta eller ej, ska klargöras för 

respondenten innan start (Hermerén, 2011). 

2. Samtyckeskravet: Personen som genomför forskningsprojektet ansvarar för 

att få samtycke från respondenten. Respondenten ska själv få bestämma om 

han/hon vill delta i undersökning, hur länge han/hon vill delta samt på vilka 

villkor. Respondenten ska även ha rätten att när som helst kunna avbryta sin 
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medverkan, utan att det i sin tur ska bidra med några negativa konsekvenser 

för respondenten. Att medverka i projektet ska vara frivilligt för 

respondenten och inte vara påtvingat. Oavsett om personen har en tidigare 

relation eller inte med personen som genomför undersökningen så ska en 

medverkan alltid vara frivillig (a.a). 

3. Konfidentialitetskravet: De personer som är med och driver 

forskningsprojektet bör skriva på tystnadsplikt. All information som kan röja 

en deltagares identitet ska bytas ut för att göra det omöjligt för någon 

utomstående att ta reda på deltagarnas identiteter (a.a). 

4. Nyttjandekravet: Uppgifter om de som deltagit får endast användas till 

forskning och inte delges till övrig användning. Den information som 

samlats in får inte heller användas för att ta beslut kring något som kan 

påverka en deltagare personligt, med undantag för de fall då deltagaren gett 

sitt godkännande (a.a).  

  

För att ta hänsyn till dessa forskningsetiska principer så fick förskollärarna två veckor 

innan intervjuerna information om vad studien handlade om. De fick även veta studiens 

syfte och vilka forskningsfrågor som det lagts fokus på i studien. Respondenterna 

informerades om hur deras svar skulle hanteras efteråt och vad svaren skulle användas 

till, samt att alla namn skulle bytas ut mot fiktiva namn. Respondenterna fick även 

information om att deras deltagande var frivilligt och att de hade rätt att avbryta sitt 

deltagande.  

  

Då intervjuerna skulle spelas in som ljudfiler för att kunna transkriberas, fick 

respondenterna innan intervjuernas start information om att dessa sedan skulle raderas. 

Under intervjun togs det även hänsyn till att pausa inspelningen om någon utomstående 

kom in och ville diskutera med respondenten om sådant som berörde barnen i 

verksamheten, och som inte var relevant för studien.  

 

4.5 Validitet och reliabilitet  

Validitet innebär att den data som insamlats för en studie är noggrant insamlad, där de 

frågor som ställts till respondenterna har varit likvärdiga för att kunna jämföra de svar 

som respondenterna gett (Allwood & Erikson, 2012). Svaren på intervjufrågorna ska 

sedan jämföras genom att analysera vilka svar som stämmer överens med varandra och 

vilka som inte stämmer överens. Forskaren behöver även se över om de frågor som 

ställts till respondenterna har varit relevanta för det som undersökningen syftat till att 

undersöka (Denscombe, 2016). 

 

För att även säkerhetsställa studiens reliabilitet behöver forskaren granska om de frågor 

som använts vid intervjuerna skulle ge samma resultat om intervjuerna genomfördes på 

ytterligare ställen eller av en annan forskare. Likaså går det att se om den data som 

samlats får liknande slutsatser om en annan forskare skulle analysera samma data (a.a).  

 

Studien som genomförts har tagit hänsyn till dessa riktlinjer genom att samtliga 

respondenter har fått samma frågor under sina intervjuer. Sedan har resultatet 

kategoriserats för att hitta gemensamma nämnare i intervjusvaren för att försöka få 

studien så valid och reliabel som möjligt.  

 

Vid en kvalitativstudie är det dock i princip omöjligt att göra om samma studie och få 

identiska svar i resultatet. Detta beror på att en studie gjort med till exempel ett 

naturvetenskapligt experiment innehåller samma ingredienser/faktorer, medan en 
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kvalitativ studie innefattar människor från olika sociala sammanhang med olika tankar 

och åsikter. Det är därför svårt att avgöra hur hög validitet och reliabilitet en kvalitativ 

studie har även om forskaren följer de riktlinjer som finns för att genomföra en studie 

(Denscombe, 2016). Då studien genomförts med en kvalitativ metod är det dock svårt 

att veta i vilken utsträckning som studien är valid och reliabel, även om studien är 

genomförd efter de riktlinjer som finns.  
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5 Resultat 
I följande avsnitt presenteras resultatet i studien utifrån följande fyra kategorier: 

Definition av kollegialt lärande, arbete med kollegialt lärande, positiva effekter och 

svårigheter. Som det tidigare nämnts baseras dessa kategorier på det som 

forskningsfrågorna för studien syftar till att ge svar på. Likaså för att uppnå studiens 

syfte. Här presenteras även en resultatanalys. 

 

5.1 Definition av kollegialt lärande 

De förskollärare som medverkade i studien hade till viss del delade åsikter gällande 

definitionen av begreppet kollegialt lärande men den största delen respondenter hade 

ungefär samma definition på det kollegiala lärandet. De flesta respondenterna var 

överens om att kollegialt lärande innebär att kollegor lär av varandra i en 

gruppkonstellation, och poängterade även att det oftast är någon som leder lärandet 

genom att till exempel dela med sig av sina kunskaper genom att föreläsa för sina 

kollegor. Flertalet respondenter nämnde även att kollegialt lärande är ett sätt för att 

driva ett utvecklingsarbete i verksamheten. Nora definierade det kollegiala lärandet 

med: 

  
[...] att det är ett utvecklingsarbete där vi jobbar tillsammans för att utveckla vår verksamhet, att 

man tar tillvara på varandras kompetenser 
  

Det Nora gav som förklaring stämmer in på de flesta förskollärares definition av 

begreppet. Medan ett fåtal ansåg att kollegialt lärande kan innebära att samarbeta.   

Några av förskollärarna som deltog som respondenter definierade det kollegiala lärandet 

som ett samarbete där kollegor pratar med varandra och kan hjälpa varandra med olika 

saker. Madeleine förklarar det kollegiala lärandet delvis på följande sätt: 

  
Men hur gör man det? Det vet jag inte [...] är det svårt med datorn så kanske jag kan hjälpa till 

  

Hon menade att om en kollega känner att han/hon har svårt med till exempel att 

använda datorn, så kan han/hon ta hjälp av en kollega för att på så sätt få hjälp med att 

förstå vissa program i datorn.    

  

Två av förskollärarna ansåg att det kollegiala lärandet är något som sker hela tiden i det 

dagliga arbetet i verksamheten. Malin definierar det kollegiala lärandet på följande sätt: 

  
Något som man vill prata om och behöver hjälp med, som man genom diskussion och andras 

åsikter och tankar och idéer kommer fram till en bra lösning som man testar [...] Det sker ju 

nästan lite varje dag att man lär sig något av varandra 
  

Med det menade hon på att det kollegiala lärandet handlar om att dela åsikter och tankar 

för att tillsammans kunna lösa problem och att det oftast sker varje dag på ett eller annat 

sätt. Även en annan respondent talade om hur de arbetar med det kollegiala lärandet 

dagligen. Denna förskollärare berättade att det kollegiala lärandet även involverar 

barngruppen och att detta sker när det hålls strukturerade samlingar. Hon förklarade att 

kontinuiteten med att till exempel gå igenom dagens datum i samlingen är kollegialt 

lärande. 
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5.2 Arbete med kollegialt lärande 

I följande avsnitt presenteras resultatet av hur de olika förskollärarna beskrev att de 

arbetar med kollegialt lärande på sina respektive arbetsplatser. Dessa presenteras under 

avsnitten arbetsplatsträff (APT) och övrig kompetensutveckling.  

 
5.2.1 Arbetsplatsträff (APT) 

I intervjuerna berättade sju av åtta förskollärare att de arbetar med kollegialt lärande, 

hur de arbetar med detta varierar, dock uppgav alla att de inte arbetar utefter någon 

speciell metod. Sara menade däremot på att de har olika eget utformade strukturer som 

används i arbetet med kollegialt lärande beroende på vilket ämne som ska behandlas, 

vilket fler respondenter styrker. Av de som uppgav att de arbetar med kollegialt lärande 

så är det mest under arbetsplatsträffar (APT) som det förekommer, hur detta går till 

skiljer sig dock åt. Några av respondenterna förklarade att de ibland under sin APT 

delas in i grupper där de tilldelas ett ämne som ska diskuteras, detta är dock inget som 

sker systematiskt under varje arbetsplatsträff, men som respondenten ändå benämnde 

som kollegialt lärande. Tre av respondenterna nämnde läslyftet där en ur personalen via 

skolverket har fått utbilda sig till handledare. Denna handledare fungerar som 

samtalsledare och Iris uppger att det ibland är lättare att ha en handledare eftersom att: 

  
 där är alla på så olika nivå så då funkar det inte att sitta i grupp 
  

Respondenterna förklarade att handledaren fungerar som ett stöd och är den person som 

har det huvudsakliga ansvaret. Under intervjuerna ställdes frågan om de samverkar med 

andra förskolor och ett fåtal personer svarade att de gör detta. Alla respondenter i 

undersökningen beskrev att de har en önskan om att få samverka med andra förskolor 

eller enheter. En av förskolorna har tillsammans med en annan förskola som tillhör 

samma enhet, haft gemensamma APT där diskussioner i syfte med att få mer 

likvärdighet förskola. En av de andra förskolorna träffar vid vissa tillfällen en annan 

förskoleenhet för att få hjälp med exempelvis sin miljö, detta sker i form av 

studiebesök. 

  

Det som i de flesta fall förekommer på alla förskolor under APT är att en förskollärare 

som är extra kunnig inom ett ämne eller som ensam har fått gå på kompetensutveckling 

får tid till att sprida sina kunskaper vidare till sina kollegor. Detta uppgav Jonna sker 

under mer formella former exempelvis genom att en kollega håller i en presentation. 

Jonna berättade: 

 
[…] och sen kan det vara i många fall har vi kollegor som är väldigt duktiga inom vissa 

områden. Till exempel har vi en kollega som är jätteduktig på IKT. Så att hon håller i 

IKT-utbildning för oss andra. Jag tror inte att hon får gå speciella utbildningar och sen, 

utan hon har det intresset själv och den kunskapen själv 

 

Med detta menade Jonna att det inte nödvändigtvis behöver vara så att en kollega har 

gått en specifik utbildning, utan att det privata intresset för något specifikt kan vara 

tillräckligt för att lära sina kollegor.  

 
5.2.2 Övrig kompetensutveckling  

De flesta respondenter uttryckte att det oftast är en eller ett fåtal som får gå på 

kompetensutveckling. Endast under vissa stängningsdagar som sker cirka två gånger per 

år så får samtliga i kollegiet möjlighet till detta. Vid de tillfällen där alla har fått 

möjlighet att delta så får de i de flesta fall olika typer av material som behandlas 

kollegialt, vilket bland annat Petra upplevde som något positivt: 
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Men om det är stängningsdag och det har varit någon föreläsning, så kan man få 

efterarbetsmaterial. Det är jättebra tycker jag 

 

Jonna och Malin berättade under intervjuerna att de precis som Petra och Madeleine har 

arbetsgrupper där några till exempel är inriktade på den pedagogiska miljön eller på 

pedagogisk dokumentation. Jonna och Malin har en pedagogista dom handleder och 

finns som stöd för att kunna utveckla exempelvis projektarbetet med barngruppen. 

Dessa arbetsgrupper träffas mellan en till fyra gånger i månaden med en personal från 

varje avdelning. Petra och Madeleine är i sina intervjuer överens om att det kollegiala 

lärandet på deras förskola sker under dessa arbetsgrupper, Madeleine berättar: 

  
Men om man ser våra möten så är det ju en gång i veckan som man faktiskt får lite 

kompetensutveckling av varandra […] alltså jag tycker ju att när vi arbetar med den pedagogiska 

dokumentationen som vi gör då så arbetar vi ju mycket med kollegialt lärande 
  

Vid en del tillfällen så får dessa grupper, som respondenterna uppger, 

kompetensutveckla sina kollegor. Angelica förklarade att detta är ett billigt och enkelt 

sätt för arbetsgivaren, då det i dagslägen råder brist på tillräckliga ekonomiska resurser, 

vilket även de övriga respondenterna nämnde. Respondenterna uppgav även att de 

ibland har haft workshops och gav exempel på workshops med bildhantering och annan 

hantering av IT. En av förskollärarna berättade om en metod som hon kallar för 

skuggning. Hon förklarade det som att arbetslaget tillsammans väljer ut något att 

fokusera på som de sedan ska titta extra på hos sina kollegor. Därefter sätter arbetslaget 

sig ner tillsammans och samtalar om det dom sett och tänkt på men även ger förslag på 

hur den skuggade personen kunde gjort något annorlunda. Detta var dock något som 

hon gjort tidigare i sitt arbetsliv och endast provat ett fåtal gånger i sitt nuvarande 

arbetslag, detta är alltså något de endast har provat på, men ändå benämner som ett 

kollegialt lärande. 

  

Sammanfattningsvis så uppgav alla respondenter att de har en önskan i att arbeta mer 

med kollegialt lärande och att det ofta är personalen själv som får skapa utrymme för 

detta i den dagliga verksamheten. De flesta menade på att kollegialt lärande kräver tid 

och vid de tillfällen där ett arbetslag är samlat, exempelvis på arbetsplatsträffar, så är det 

ofta annat som går före och prioriteras. Det yttrade även en önskan om att få mer frihet i 

att välja vad för ämne de vill kompetensutveckla sig i, för att sedan arbeta vidare med 

kollegialt. Angelica säger att: 

  
Det har ju liksom inte varit att man har fått önska något utan mer, här, varsågoda 

  

Andra respondenter uppgav att de alltid kan önska ett specifikt område de vill utvecklas 

inom, men att det sällan finns ekonomiska förutsättningar för detta. 

 

 

5.3 Positiva effekter 

Vad alla respondenter var överens om gällande positiva effekter kring det kollegiala 

lärandet var att arbetslaget får en starkare sammanhållning och att klimatet blir mer 

avslappnat. De flesta respondenterna betonade också att med ett starkt arbetslag så finns 

det ingen rädsla i att be om hjälp. Iris uttrycker: 

  
Jag kan lära bättre av min kollega, man kan ställa dom dumma frågorna, man kan våga det då 
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Med ett tryggt och sammanhållet arbetslag menade flertalet respondenter att de också 

vågar att ge konstruktiv kritik men också bli bättre på att ta emot kritik och inte se det 

som ett nederlag, detta poängterade flertalet respondenter som något som utvecklas 

under en längre tid. Madeleine om att ge och ta konstruktiv kritik: 

  
Att man inte ser det som kritik utan istället som ett lärande [...] man stärks ju av det också och 

utvecklas. Det för ju arbetet framåt på ett bra sätt 
  

En annan fördel som de flesta var eniga om är att kollegor alltid finns tillgängliga och 

att de kan gå tillbaka och när som helst be om hjälp till skillnad från en föreläsare som 

endast är där en kortare stund. Att ens kollega ber om hjälp ansåg Angelica som ett sätt 

att växa i sig själv och bidrar till att det går att känna sig stolt i sin yrkesroll, vilket även 

flera respondenter nämnde under intervjuerna. 

  

Respondenterna i samtliga intervjuer var eniga om att det är lättare att lära sig något nytt 

tillsammans med andra än på egen hand vilket Jonna uttrycker på ett tydligt sätt: 

  
Jag tycker att det är jätteviktigt att man lär av varandra, för det är ingen som kan allt. Ingen har 

kunskap om allting. Men tillsammans har vi ju en skattkista som kan utveckla verksamheten i 

oändlighet 
  

Jonna och Iris förklarade även att det kollegiala samarbetet gör att alla strävar åt samma 

håll och mot samma mål. Även Madeleine berättade att det kollegiala lärandet gör att 

arbetslaget får en bättre gemensam grundsyn vilket kan leda till en mer likvärdig 

utbildning för barnen i verksamheten. 

 

5.4 Svårigheter 

Samtliga respondenter kunde nämna svårigheter med ett kollegialt lärande. Några 

nämnde att det finns en risk för sura miner från viss personal som kanske inte är lika 

drivande eller som inte känner att de har intresse för att lära sig nya saker för att 

utveckla verksamheten. De nämnde även att vissa kollegor ibland kan ha en negativ 

attityd till om det är samma person som alltid är drivande och vill lära sig själv och sina 

kollegor nya saker. Angelica beskrev det som att: 

  
Jo men just det där att, Åh nu kommer hon med något nytt IGEN 

  

Respondenterna uttryckte att de som inte ligger på samma plan och är lika drivna kan ha 

svårt att hantera att vissa kollegor alltid vill sträva framåt och utveckla kompetensen och 

verksamheten. Respondenten Iris nämnde även: 

  
Att man inte släpper på sina kunskaper. Att man tycker att det här kan jag, men det kan inte du 

  

Med det menade hon att vissa som till exempel gått en kurs, kan ha attityden att de är 

lite bättre då de besitter mer kunskap, och att dessa personer inte väljer att dela med sig 

av sina kunskaper. I och med det drabbas även det kollegiala lärandet då personen som 

egentligen är den som bör sprida sina kunskaper väljer att hålla så mycket som möjligt 

för sig själv, för att själv sedan kunna ligga i framkant. 

En svårighet som samtliga åtta respondenter nämnde var just bristen på tid. Alla 

respondenter ansåg att det i dagsläget varken finns tid för att reflektera över kunskaper 

de får till sig på utbildningar eller att delge denna kunskap till sina kollegor. För att det 

kollegiala arbetet ska vara möjligt behövs tid, vilket de alla i nuläget ser som en stor 

bristvara. Jonna beskrev en uppgivenhet kring bristen på tid på följande sätt: 
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Så det kan nog vara det att det är tiden som saknas för jag hade nog sett med kollegialt lärande 

om bara tiden hade funnits 
  

Hon menade på att det kollegiala arbetet är ett bra arbetssätt för att vidga sina kunskaper 

och att utveckla verksamheten, men att det behövs mer tid för att möjliggöra detta. 

  

Att inte ha samma status som till exempel en föreläsare har, ansåg en av respondenterna 

som en svårighet i och med ett kollegialt lärande. Hon uttryckte att det kan vara svårt att 

få uppmärksamhet eller att ens kollegor inte tar till sig kunskapen på samma sätt som 

om det är en utomstående föreläsare som delger de nya kunskaperna. Hon menade då att 

det kan vara bra att ha en utomstående som föreläser, just för att det ger en högre status 

än om ens kollega berättar om någon kurs han/hon varit på och vad den innehöll för 

information. Nora poängterade också svårigheten att vara professionell: 

  
Ibland är det kanske svårt att vara professionell. Om man säger något negativ, så kan någon ta 

det som att den gör fel, och kan inte se att vi tar upp detta för att förbättra arbetslaget i helhet. Att 

det blir sura miner, att alla inte är med på tåget. Att det är några som inte vill göra det här. 
  

Med detta menade Nora att hon ansåg att det ibland kan uppstå problem på en 

arbetsplats där kollegialt lärande förekommer, just för att vissa personer kan ha svårt att 

ta till sig ny kunskap på ett positivt sätt och då kan tolka syftet till att utveckla 

verksamheten som något negativt mot sin egen yrkesroll. 

  

Ytterligare en svårighet skulle kunna vara att vissa personer känner att de inte vill visa 

att de har mindre kunskaper kring något. Petra beskrev detta på följande sätt: 

  
Ibland kan det nog vara lite prestige, att jag kan väl också […] Men jag tror inte att alla känner 

det så lätt, utan man vill visa att man kan själv. Lite barnsligt låter det ju kanske (skrattar), men 

jag kan tänka mig att det kan vara en svårighet ibland, man skulle kunna hjälpa varandra mer. 
  

Med det menade hon att vissa personer kan känna att de vill hålla upp en fasad av att 

dom är kompetenta och har kunskaper inom samtliga områden, och därför drar sig för 

att bredda sina kunskaper då de inte vill visa sina svaga sidor. 

 

5.5 Analys 

Flertalet respondenter nämnde under intervjuerna att det kollegiala lärandet oftast är 

något som hålls av en ledare. Detta är enligt definitionen av kollegialt lärande 

betydelsefullt för att ett kollegialt lärande ska ske (Cederberg-Scheikes 2016). En risk 

med ett handlett kollegialt lärande är dock att den som leder samtalet hamnar i en 

maktposition och därmed kan påverka eller styra de som handleds (Focault, 1976/2002). 

Förskollärarna i undersökningen menade att det kollegiala lärandet innebär att alla lär 

något tillsammans, och att en mer kunnig person föreläser för sina kollegor. Vilket 

innebär att de arbetar efter den proximala utvecklingszonen utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv och lär i sociala sammanhang (Säljö, 2014). 

Det rådde dock delade meningar hos respondenterna kring definitionen av begreppet 

kollegialt lärande. Några av respondenterna menade att man arbetar kollegialt när man 

ber varandra om hjälp eller när man samarbetar. En respondent uttryckte även att ett 

kollegialt lärande sker tillsammans med barnen genom att låta barnen vara delaktiga i 

verksamhetens upplägg.  
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Detta strider dock mot hur forskning definierar begreppet kollegialt lärande, då det 

kollegiala lärandet sker mellan kollegor och inte i samspelet med barngruppen 

(Cederberg-Scheike, 2016; Skolverket, 2015a). 

  

De flesta respondenterna i undersökningen nämnde att det kollegiala lärandet är något 

som sker under APT, oftast i form av att en kollega föreläser för övriga kollegor. Vid 

dessa tillfällen är det en person som föreläser och sitter på mer makt än övriga deltagare, 

vilket går att koppla till Focaults (1976/2002) teorier. Forskning visar dock på att detta 

inte ger något långsiktigt förbättringsarbete i verksamheten och att det snarare är en 

överföring av kunskap (Cascade) (Kennedy, 2005). När de föreläser för varandra så 

stannar oftast kunskapen kvar hos den individ som har hållit i föreläsningen snarare än 

att man sprider den vidare. De som delges den nya kunskapen måste själva ha ett 

intresse för ämnet och vara öppna för att lära sig, för att den nya kunskapen ska fastna 

(Hansson 2013; Säljö, 2014). Respondenterna yttrar en önskan om att själva få välja 

vilka ämnen de vill kompetensutvecklas i, då de i nuläget blir tilldelade ett ämne som 

förskolechefen har valt. Vilket framför allt är en följd av den rådande bristen på 

ekonomiska resurser. Detta stämmer överens med de teorier Focault (1976/2002) har 

om makt, då han menade på att den som besitter mer makt har möjlighet att påverka de 

valmöjligheter som respondenterna i detta fall ges. 

Arbetsgrupperna som respondenterna talar om skulle dock kunna vara ett lyckat koncept 

för ett långsiktigt utvecklingsarbete, då dessa arbetsgrupper möjliggör att deltagarna får 

välja vilken grupp som är mest intressant och som han/hon vill delta i (Kennedy, 2005; 

Biesta, 2007). Dessa arbetsgrupper går även att koppla till sociokulturellt perspektiv och 

den proximala utvecklingszonen, då dessa arbetsgrupper syftar till att lära i samspel 

med andra (Säljö, 2014).  Detta sker också systematiskt vilket är en av de viktigaste 

faktorerna till framgång (Cederberg-Scheike, 2016). Metoden som i resultatet kallas för 

skuggning kan likna det forskningen kallar för lesson study. Detta då lärarna granskar 

varandra kritiskt för att sedan utvärdera undervisningen (Wernberg, 2009). Dock hade 

respondenten i studien endast vissa delar av det Wernberg (2009) kallar för lesson 

study.   

 

Förskollärarna uppgav att det kollegiala lärandet har bidragit till en starkare 

sammanhållning. Denna positiva effekt som arbetet medför styrks även av tidigare 

forskning (Langelotz, 2014). De nämnde även att de nu vågar utbyta konstruktiv kritik 

med varandra vilket är ännu en nyckelfaktor för ett lyckat kollegialt lärande (Hattie, 

2008). Flertalet av de intervjuade förskollärarna nämnde även att de nu arbetar efter mer 

gemensamma mål och att detta ger barnen en mer likvärdig utbildning. Även tidigare 

forskning har kommit fram till att detta är en positiv effekt av det kollegiala lärandet 

och att den likvärdiga utbildningen är målet med ett kollegialt lärande (Langelotz, 2014; 

Kennedy, 2005). 

  

De flesta respondenter var eniga om att en svårighet är att en del kollegor kan ha svårt 

att agera professionellt och är motstridiga eller har en negativ inställning till det 

kollegiala lärandet. Precis som tidigare forskning har kommit fram till så nämner även 

förskollärarna att det kan vara svårt att acceptera att en kollega är mer kunnig inom ett 

ämne eller att det försöker framstå som bättre. En svårighet kan också vara att personen 

som handleder eller föreläser gärna vill hålla på sina kunskaper istället för att dela med 

sig vilket också leder till oönskade maktpositioner (Foucault, 1980). 

Samtliga respondenter uppgav dock att de vill arbeta mer med kollegialt lärande men att 

tiden inte finns. Ett kollegialt lärande tar tid och behöver ske systematiskt men bristen 

på tid är alltså ett stort hinder (Cederberg-Scheike, 2016; Odin, 2006). 
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6 Diskussion 
I följande avsnitt presenteras en resultatdiskussion, pedagogiska implikationer, framtida 

forskning samt en metoddiskussion.  

 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att bidra med kunskap om hur förskollärarna i studien definierar 

begreppet kollegialt lärande och hur de säger sig arbeta med kollegialt lärande i 

praktiken. Vi ville också bidra med kunskap om vilka positiva effekter och/eller 

svårigheter som finns med kollegialt lärande. Detta resultat diskuteras nedan med hjälp 

av exempel ur resultatet som har besvarat studiens forskningsfrågor och därmed även 

studiens syfte.  

 

En av forskningsfrågorna som besvarats i studien är hur förskollärarna definierar 

begreppet kollegialt lärande, vilket visade sig ha en stor variation. En anledning att 

resultatet ser ut som det gör skulle kunna bero på att respondenterna hade olika 

uppfattning om hur kollegialt lärande definieras och vad det innebär i praktiken. Även 

att samtliga förskolor arbetade mer eller mindre olika med kollegialt lärande i sin 

verksamhet kan ha påverkat resultatet.  

    Att förskollärarna definierar begreppet så olika och att innebörden av deras 

definitioner skiljer sig åt så markant är intressant då Skolverket (2015a) förklarar att 

begreppet endast har en betydelse. Då resultatet visade på att förskollärarna till stor del 

definierar kollegialt lärande så pass olika, skulle det kunna bidra till att kvalitén på de 

olika verksamheterna blir ojämn och därmed även bidra med konsekvensen att barnen i 

verksamheterna inte får en likvärdig utbildning. 

Det som även var intressant var att en av respondenterna ansåg att kollegialt lärande är 

något som sker tillsammans med barnen i den vardagliga verksamheten, när Cederberg-

Scheike (2016) och Skolverket (2015a) menar på att det egentligen handlar om 

arbetslaget och att utveckla verksamheten och dess undervisning.  

    Denna brist på kunskap skulle kunna vara en följd av den tidsbrist som samtliga 

respondenter upplever råder ute i verksamheten (Skolverket, 2013).  

 

Något som var extra intressant i studien var att ingen av förskolorna arbetade enligt 

någon modell inom kollegialt lärande, utan att de endast valt ut vissa bitar som till 

exempel att ha en handledare som föreläser. Detta trots att Kennedy (2005) och annan 

tidigare forskning visar på framgångsrika modeller som kan användas i arbete med det 

kollegiala lärandet. Att respondenterna inte använder några metoder skulle kunna bero 

på bristen på kunskap, tid och ekonomi. 

 

I studien besvaras frågan om hur förskollärarna säger sig arbeta med kollegialt lärande, 

det framkom att de flesta arbetar likvärdigt. Resultatet visade bland annat att samtliga 

respondenter arbetade med detta i grupp när förskolan är stängd eller under sina 

arbetsgrupper. Förskollärarna besvarade även frågeställningen om vilka positiva 

effekter som finns med kollegialt lärande och var eniga om att det är positivt att lära 

tillsammans i grupp. Samtliga respondenter upplevde att de hade lättare att lära sig 

något nytt tillsammans med andra än på egen hand. Detta kan tolkas som att de arbetar 

utifrån ett sociokulturellt perspektiv och att kollegialt lärande grundas i detta perspektiv 

då syftet är att utveckla sina kunskaper och färdigheter i grupp (Vygoskij, 1934/199; 

Säljö, 2014). För att möjliggöra ett kollegialt lärande krävs tid men även ekonomiska 

förutsättningar. Om all personal på en enhet ska ingå i ett kollegialt lärande krävs 

antingen att förskolan är stängd eller att man tillsätter vikarier, vilket blir en ekonomisk 
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fråga. Resultatet visade att det kollegiala lärandet oftast skedde under arbetsplatsträffar 

vilket oftast förekommer under kvällstid när det inte är någon pedagogisk verksamhet.  

 

Respondenterna nämner även att det finns svårigheter med kollegialt lärande, 

exempelvis i form av att en del kollegor inte är villiga att dela med sig av sina 

kunskaper. Detta kan ur Foucaults teorier kring makt tolkas som att den mer kunniga 

personen vill ha eller omedvetet försätter sig i ett överläge utifrån ett maktperspektiv 

(Foucault, 1976/2002). Respondenternas tankar kring svårigheter ger svar på studiens 

forskningsfråga om vilka svårigheter som finns med kollegialt lärande.  

Andra svårigheter som finns i studiens resultat visar på att det finns en rädsla i att inte 

vara tillräckligt kompetent eller att visa sig svag. Detta kan förklaras som att personen i 

fråga inte vill hamna i ett underläge och att mer kompetenta kollegor hamnar i överläge 

gällande makt (Foucault, 1976/2002).  

 

Sammanfattningsvis går det att tolka att respondenterna anser att kollegialt lärande är ett 

lyckat koncept som de hade velat ägna mer tid åt, men att det krävs en annan struktur i 

verksamheten för att möjliggöra detta. Respondenterna upplever väldigt mycket positiva 

effekter med det kollegiala lärandet, men påpekar även att det i vissa fall kan uppstå 

svårigheter.  

   
6.1.1 Pedagogiska implikationer  

Som förskollärare är det viktigt att ständigt utvecklas för att hela tiden kunna följa med i 

samhällets utveckling och på så sätt hålla en god kvalitet på undervisningen. För att 

möjliggöra en utveckling av sina kompetenser som förskollärare så är det betydelsefullt 

att vet hur och vart det går att inhämta ny kunskap. Det finns ett större behov av det 

kollegiala lärandet nu än för bara några år sedan, detta då det ställs större och högre 

krav på verksamheten gällande kvalitet och till exempel pedagogisk dokumentation 

(Hansson, 2013; Skolverket, 2013). Samtliga respondenter i studien håller med om att 

det är ett bra tillvägagångssätt för att dela tankar och erfarenheter, och på så sätt driva 

verksamhetens utveckling framåt. 

  

Denna studie är betydelsefull för professionen då den visar vilken spridd kunskap det 

finns kring kollegialt lärande och hur olika arbetslag arbetar, oavsett om de tillhör 

samma förskola, samma kommun eller olika kommuner och förskolor. Denna studie 

visar hur det kollegiala lärandet skulle kunna bidra till att skapa en jämnare och bättre 

kvalitet på förskolor i landet, om samtliga förskolor arbetade ungefär likvärdigt med att 

utveckla verksamheten och sin yrkesroll. Detta skulle då kunna resultera i en vinst för 

barnen, då de skulle kunna erhålla en utbildning av högre kvalitét där samtlig personal 

strävar mot samma mål och hela tiden arbetar för att utveckla sin kompetens och driva 

utvecklingen framåt.  

     Resultatet visar dock som det tidigare nämnts, en brist på kunskap om kollegialt 

lärande, som i sin tur kan leda till en motsatt effekt av ett fungerande kollegialt lärande. 

Konsekvensen av bristande kunskap som resultatet pekar på, skulle därför kunna leda 

till att kvalitén på förskolans verksamhet inte följer med i utvecklingen och att kvalitén 

där med blir sämre.  

 

Som de flesta respondenter nämnde så råder brist på tillräckliga ekonomiska resurser, 

vilket får konsekvensen att förskollärarna inte får den kompetensutveckling de anser att 

de behöver. Vilket i sin tur gör att förskollärarna inte har förutsättningar att utvecklas i 

sin yrkesroll i tillräcklig omfattning och att verksamheten där med inte heller utvecklas 

önskvärt. Däremot nämnde även respondenterna att de har lätt för att lära i sociala 
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sammanhang. Att respondenterna lätt lär via sociala sammanhang går att koppla till 

(Säljö, 2014) och ett sociokulturellt perspektiv. Det kan därför vara av vikt för 

professionen att ta del av denna studie, för att få ett bredare perspektiv av hur det går att 

arbeta med kollegialt lärande för att ges möjlighet till kompetensutveckling även om 

ekonomin är begränsad. 

 
6.1.2 Framtida forskning 

Ett framtida forskningsområde skulle kunna vara att driva ett längre projekt på lång sikt, 

där de grupper som deltar får utbildning i hur de kan arbeta med kollegialt lärande och 

får tillgång till olika strukturer som de ska testa. Längre fram skulle forskarna sedan 

kunna jämföra hur utvecklingen i de olika verksamheterna har gått och om 

verksamheterna anses ha relativt likvärdig kvalitét. 

 

Det skulle även kunna gå att jämföra antingen olika sätt att arbeta med kollegialt lärande 

för att se vilken strategi som ger en mest likvärdig utveckling och kvalitét. Eller så 

skulle forskarna kunna jämföra kvalitén på de förskolor som faktiskt arbetar med 

kollegialt lärande med förskolor som inte arbetar med kollegialt lärande. 

 

En ytterligare studie som skulle kunna genomföras baserat på det resultat som 

framkommit i denna studie vore att genomföra en studie med en kvalitativ metod, där 

förskolechefer intervjuas. Då samtliga respondenter i undersökningen påpekade bristen 

på tid och ekonomi, samt att Skolverket (2016) lyfter att förskolechefen ska ansvara för 

att personalen får den kompetensutveckling de behöver, så kunde en idé vara att göra en 

studie för att undersöka hur förskolechefer arbetar för att möjliggöra denna 

kompetensutveckling. Det skulle även gå att göra en jämförelsestudie, och då jämföra 

vad förskollärarna anser är tillräckligt med kompetensutveckling för att hålla kvalitet på 

sitt arbete, och vad förskolecheferna har för syn på vad som är tillräckligt med 

kompetensutveckling.  

 

6.2 Metoddiskussion 

Valet av respondenter var ett bekvämlighetsurval där vi inte hade någon förkunskap 

kring om eller hur förskolorna arbetar med kollegialt lärande. Vi skulle kunna ha valt att 

vara tydligare mot respondenterna kring vad kollegialt lärande faktiskt är och att även 

under intervjuns gång fråga om de till exempel arbetar systematiskt eller ej. Vi hade 

även kunnat välja att ta reda på vilka förskolor som aktivt arbetar med kollegialt lärande 

utifrån specifika metoder, för att på så sätt få ett mer rättvist resultat där samtliga 

förskolor hade en mer gemensam definition av vad kollegialt lärande faktiskt är. Detta 

då respondenterna ibland talade om hur de arbetar med kollegialt lärande, när deras 

arbetssätt i själva verket inte går att klassa som kollegialt lärande. 

 

Om ett annat teoretiskt perspektiv hade legat till grund för denna studie så hade 

resultatet förmodligen kunnat se annorlunda ut (Hermerén, 2011). Däremot fanns det 

tillräckligt med tid för att hinna genomföra studien så som det var tänkt, det hade inte 

behövts någon ytterligare tid. Dataarbetningen för studien upplevdes som relevant och 

var ett bra stöd vid utformning av resultatavsnittet.  
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Bilagor 
 

Bilaga A Inbjudan till intervju 

Det kollegiala lärandets inverkan på förskoleverksamheten 

Hej! 

Vi är två studenter på Förskollärarprogrammet, Linnéuniversitetet Kalmar, som nu är på 

vår sista termin och skriver vår C-uppsats, och önskar därför att komma ut och intervjua 

förskollärare inom förskoleverksamheten. Vårt arbete handlar om kollegialt lärande, och 

vi vill studera vilka positiva effekter det har på förskoleverksamheten samt vilka 

svårigheter som kan uppstå.   

  

Vår tanke är att besöka fyra olika förskolor och intervjua två förskollärare per förskola 

(intervjuerna sker enskilt). Samtalet kommer att spelas in som ljudfil och kommer 

endast att användas till vår studie. Ljudfilerna kommer att raderas efter dessa har 

transkriberats till text, och alla namn kommer att bytas ut mot fiktiva namn. 

  

Följande dagar har vi möjlighet att komma ut för att intervjua: 

18/9 till 22/9 

25/9 till 26/9 

  

Intervjun beräknas att ta cirka en timme. 

Återkom gärna till oss via mejl för bokning av tid för intervju: 

(mejladress) 

  

Vårt syfte med undersökningen: 

Syftet med undersökning är att ta redan på hur förskollärarna definierar begreppet 

kollegialt lärande och hur de säger sig arbeta med kollegialt lärande ute i 

verksamheten. 

  

Våra forskningsfrågor: 

• Hur definierar förskollärarna begreppet kollegialt lärande? 
• Hur säger sig förskollärarna att de arbetar med kollegialt lärande ute 

verksamheten? 
• Vilka positiva effekter och/eller svårigheter/nackdelar finns med det 

kollegiala lärandet? 
  

Skolverkets definition av kollegialt lärande: 

“Metoden kollegialt lärande är en sammanfattande term för olika former av systematisk 

utveckling av undervisningen där man genom ett strukturerat samarbete tillägnar sig 

kunskap och färdigheter. Kollegialt lärande betonar vägen fram för att lösa uppgifter, 

formulera problem och kritiskt granska inte bara andras utan även sitt eget arbete. En 

viktig del i detta är att träna på att ge varandra konstruktiv och framåtsyftande 

återkoppling” - Skolverket (2015). 

  

Med vänliga hälsningar 

Emilia Arneving och Vendela Håkansson 

 

 

 



  
 

II 

Bilaga B Intervjufrågor 

 

Allmänna frågor 

• Ålder 
• Antal år i yrket 
• Antal personal på förskolan 
• Antal barn på förskolan 
• Antal avdelningar på förskolan 

  

• Hur definierar du begreppet kollegialt lärande? 
• Arbetar ni med kollegialt lärande på er förskola? 
• Hur ofta har ni APT? 
• Hur ofta har ni kompetensutvecklande arbete? 

  

Om man jobbar med kollegialt lärande 

• Hur arbetar ni med kollegialt lärande? 
• Arbetar ni efter någon metod? I så fall vilken och hur? (små grupper, hela 

arbetslaget, speciell struktur?) 
• Vilka fördelar finns med kollegialt lärande? 
• Vilka nackdelar finns med kollegialt lärande? (Svårigheter?) 
• Upplever du att det finns några hinder i eller med det kollegiala lärandet? 
• Hur har det kollegiala lärandet bidragit till att utveckla verksamheten? 
• Hur upplever du att det kollegiala lärandet har hjälpt dig att utveckla din 

yrkesroll? 
• Vad har det kollegiala lärandet haft för inverkan på er som arbetslag? 
• Efter kompetensutveckling som exempelvis föreläsningar, finns det avsatt tid 

för att efteråt kunna diskutera och reflektera kring ämnet? 
• Samverkar ni med andra förskolor eller enheter? 

  

Om man INTE jobbar med kollegialt lärande 

• Har du några tidigare erfarenheter av kollegialt lärande? 
• Vilka fördelar tror du att ett kollegialt lärande har? 
• Vilka nackdelar tror du att ett kollegialt lärande har? 
• Varför har ni valt att inte arbeta med kollegialt lärande? 
• Efter kompetensutveckling som exempelvis föreläsningar, finns det avsatt tid 

för att efteråt kunna diskutera och reflektera kring ämnet? 
• Samverkar ni med andra förskolor eller enheter? 
• Eftersom att ni inte arbetar med kollegialt lärande, hur har ni då valt att 

arbeta med utvecklingsarbete? 
 


