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Kollegialt lärande i förskolan 
Jag valde, i samråd med dåvarande biträdande förskolechef, att arbeta med ett av 

arbetslagen på förskolan med 20 barn i åldern 3-5 där, vid starten av mitt projekt, en 

förskollärare, två barnskötare och en resursperson arbetade. Arbetslaget hade under 

en tid haft svårigheter att få till en fungerande verksamhet på grund av en del 

personalbyten och samtidigt omfattande sjukdomsperioder hos befintlig personal. 

Tanken med valet av arbetslag var att hjälpa och stötta personalen i att utveckla ett 

varaktigt, tryggt och fungerande pedagogiskt arbete med barngruppen. 

 

Metod 
Förskolechefens observationer av och feedback till arbetslaget genom: 

 Observationer vid avdelningsmöten 

 Observationer vid medarbetarnas planeringstillfällen 

 Observationer av pedagogisk verksamhet i barngrupp 

 Observation av förskolans utvecklingsgruppsmöte 

 Feedback till arbetslaget utifrån ovanstående observationer 

 

Syfte 
 Utveckla strukturen för den pedagogiska verksamheten i 

arbetslaget och minska stressen hos personalen – genom att 

tillsammans med personalen i arbetslaget bygga en gemensam grund att stå 

på och stärka dem så att de sedan själva kan utveckla sin pedagogiska 

verksamhet vidare. 

 Lära av varandra – kollegialt lärande. Tillsammans utveckla 

professionell pedagogisk kompetens i arbetslaget. 

 

Mätningar 
 Inledande intervju med arbetslaget gemensamt som spelades in utifrån 

följande frågor: 

◊ Hur arbetar ni idag?  

◊ Vad fungerar/fungerar inte?  

◊ Vilka styrkor har ni?  

◊ Vad vill ni utveckla?  

◊ Hur kommunicerar ni?  

◊ Når kommunikationen fram?  

◊ När sker kommunikation?  
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◊ Vilka mål planerar ni för?  

◊ Hur ser vägen mot målen ut?  

◊ När och hur planerar ni?  

◊ Vilka förväntningar har ni på er pedagogiska verksamhet?  

◊ När och hur dokumenterar ni? 

 

 Enskild enkät med frågor att gradera i en femgradig skala: 

◊ Arbetet är organiserat på ett effektivt sätt så att jag vet vem som gör vad 

◊ Jag hinner göra ett bra arbete på arbetstid 

◊ Vi har en fungerande struktur för vår pedagogiska verksamhet 

◊ Vi har tid för att planera och genomföra en pedagogisk verksamhet 

◊ Verksamheten är stimulerande för barnen 

 

 Uppföljande intervju med samma frågor vid projektets slut 

 

 Enskild uppföljande enkät enligt ovanstående vid projektets slut 

 

Process och resultat 
Vid den inledande intervjun tillsammans med hela arbetslaget framkom i korthet 

följande: 

 

Man hade inte alltid en gemensam planering utan oftast var det förskolläraren som 

planerade verksamheten och övriga kollegor försökte anpassa sig. Detta gjorde att det 

ibland fungerade, men ibland inte så bra. Arbetslagets styrkor var ändå att de alla var 

engagerade och ville göra sitt yttersta för att ha en så bra pedagogisk verksamhet som 

möjligt. Arbetslaget uttryckte en önskan att få till tid för fler regelbundna, 

gemansamma planeringar. Arbetslaget kommunicerade med varandra mest ”i farten” 

vilket inte alltid räckte och missförstånd uppstod därför emellanåt.  

 

Vid mina första träffar med arbetslaget planerade man för en sångsamling som de 

skulle bjuda in föräldrarna till. Sångsamlingen var ett projekt där barnen var 

delaktiga i val av sånger, förberedelser, uppförande, rekvisita och scenario. Under 

samlingar och aktiviteter gjordes barnen delaktiga och detta pågick under den våren. 

Personalens förväntningar på den pedagogiska verksamheten var skiftande, men 

generellt kan man säga att alla ville utveckla den ytterligare. Man försökte 

dokumentera regelbundet men det hanns inte alltid med och det var sällan man 

reflekterade över det dokumenterade. 

 

Själva intervjun med reflektioner kring det dagliga arbetet blev en aha-upplevelse för 

dem kring det arbete de faktiskt redan gjorde tillsammans och samtidigt gav det dem 

möjlighet att lära känna varandra och sin egen verksamhet lite bättre.  
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Vid den enskilda enkäten svarade pedagogerna enligt följande vid första tillfället: 

1. Arbetet är organiserat på ett effektivt sätt så att jag vet vem som gör vad – 

3,5 

2. Jag hinner göra ett bra arbete på arbetstid – 4,0 

3. Vi har en fungerande pedagogisk verksamhet – 4,25 

4. Vi använder vår planeringstid för att planera och förbereda vår 

pedagogiska verksamhet – 3,75 

5. Verksamheten är stimulerande för barnen – 4,0 

Detta gav ett snittresultat på 3,9 av 5 möjliga. 

 

Förskolechefens observationer och feedback vid planeringsmöten och 

besök i barngrupp 

Var och en verkade bestämma vad de skulle göra på sin egen planeringstid, det fanns 

ingen gemensam tanke. Alla kände sig stressade och många gånger otillräckliga. 

Förskolans mål för året har varit att föräldrarna skulle göras mer delaktiga i vad 

barnen gör på förskolan utifrån Lpfö 98 vilket i sin tur krävde att även pedagogerna 

behövde tydliggöra sitt eget arbete utifrån läroplanen.  

 

Barnens och pedagogernas projekt som avslutades med sångsamlingen blev mycket 

lyckat och arbetslaget menade att det fick barnen att växa genom deras egen 

delaktighet. Barnen valde själva ut dokumentationsbilder till sin egen pärm. 

Pedagogerna upplevde att barnen mindes genom bilderna och man samtalade ibland 

kring dem. Det blev som en repetition och gav pedagogerna en bild av vad barnen 

tagit till sig och lärt sig utifrån vad man arbetat med. Pedagogerna gick sedan också 

igenom vilken dokumentation de tyckte skulle finnas med i barnens pärmar. 

 

Under mina besök i barngruppen såg jag en hel del aktiviteter genomföras där barnen 

var med och påverkade skeendet, de var delaktiga i vissa delar och pedagogerna 

dokumenterade en del genom fotografering. Jag fick en positiv bild av pedagogerna 

som var närvarande och till stor del deltog i barnens lek och aktiviteter. Men jag 

upplevde också tillfällen där någons agerande väckte irritation hos övriga pedagoger 

på grund av att barnen fick olika svar av pedagogerna varpå barnen fick sin vilja 

igenom vid en konflikt. Detta visade sig inte vara första gången det inträffade och jag 

förstod att irritationen grodde.   

 

Vid ett annat besök var jag med på en liten samling med några få barn och två av 

pedagogerna. Samlingen var inte så väl förberedd, barnen hade svårt att sitta still och 

pedagogerna lyckades inte få dem fängslade. Samlingen utgick inte ifrån barnens 

intressen. Att jag var på besök gjorde säkerligen inte det hela lättare.  

 

Båda dessa besök följde jag sedan upp med arbetslaget för att ge dem feedback. För 

att undvika att pedagogerna ger barnen olika svar föreslog jag att de skulle göra en 

överenskommelse med varandra och med tydliga riktlinjer för hur de skulle agera om 

det överenskomna inte följdes. En form av ”avvikelsehantering” som Hans Fröman 
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beskriver i boken Fritidshemmet och skolan – det gemensamma uppdraget (s. 145 

Pihlgren, 2015). Det har de sedan gjort och det har lett till att de också insett vilken 

osäkerhet agerandet skapade hos barnen, samtidigt som det också skapade irritation 

och stress hos kollegorna. Jag föreslog också att de kunde gå med halva gruppen i 

taget på utflykter, detta för att göra gruppen mindre och smidigare och då lättare för 

pedagogerna att hela tiden vara delaktiga i barnens aktiviteter och ha större möjlighet 

att förebygga att konflikter uppstod. Efter det delar de oftare in barnen i mindre 

grupper vilket också har lett till en något lugnare verksamhet och även mindre stress 

hos pedagogerna. Jag lyfte också vikten av att stötta varandra i olika situationer som 

till exempel i att hålla en samling. Jag lyfte även vikten av att varje pedagog har ett 

eget ansvar att sätta sig in i vad som förväntas av dem och då förbereda sig på bästa 

sätt.  

 

I november tillträdde vår nyanställda biträdande förskolechef. Efter en inledande 

introduktion kom hon snabbt in i arbetet och med sin utbildning och erfarenhet som 

pedagogista fick hon tidigt en bild av hur vår förskoleverksamhet såg ut och också en 

tydlig bild av hur hon ville utveckla den. Detta ihop med att jag själv inte hunnit med 

förskolan som jag önskat och att den biträdande förskolechefen var så tydlig i hur hon 

ville arbeta med förskolan samtidigt som det överensstämde med mina intentioner så 

överlät jag tacksamt åt henne att sköta det fortsatta arbetet med att stötta arbetslaget.  

 

Den förra biträdande förskolechefen och jag hade påbörjat ett utvecklingsarbete med 

samtliga förskoleavdelningar för att införa genomtänkta pedagogiska miljöer och 

pedagogisk dokumentation. Syftet med detta arbete beskrivs tydligt i detta citat: ”… 

man gör observationer som sammanställs och tolkas till pedagogisk dokumentation 

genom kollektiva reflektionsprocesser i olika gruppkonstellationer. Där får de som 

deltar möjlighet att vara delaktiga och bidra med andra förståelser än de som kom 

fram när dokumentationen gjordes. Den pedagogiska dokumentationen blir ett 

verktyg för att synliggöra framtida möjligheter, något som i sin tur kan bidra till 

nya förståelser i en ständigt pågående process.” (s. 21 P. Dahlbeck och K. Lagrell 

2014).  

 

Den nyanställda biträdande förskolechefen, som genom sina kunskaper som 

pedagogista kom med en djupare kunskap kring detta, bidrog med att ge pedagogerna 

verktyg för att kunna införa både pedagogiska miljöer och dokumentation. Hon la in 

regelbundna reflektionsmöten både avdelningsvis och ”husvis”. Hon utbildade alla 

pedagoger i pedagogisk dokumentation under tre tillfällen à 2,5 timme, där även jag 

deltog.  

 

Först nu i maj månad har jag åter igen besökt arbetslaget och observerat ett 

reflektionsmöte samt följt upp mitt projekt med enkäter och intervju. Sedan årsskiftet 

arbetar nu samma tre personer på avdelningen; barnskötaren, förskolläraren och en 

ny outbildad ung, men kompetent tjej.  
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Uppföljande intervju 

Den uppföljande intervjun genomfördes endast med de två pedagoger som arbetat på 

avdelningen under hela projektets gång: 

 

Arbetslaget upplever att de åter igen är inne i en omorganisation men som nu känns 

positiv och givande. De upplever att de håller på att bygga upp ett nytt arbetssätt med 

projekt på ett mer genomtänkt sätt och som ska spänna över en längre tid och där 

ingen från början vet hur det kommer sluta. De känner själva att de har fått gedigna 

kunskaper för att kunna genomföra pedagogisk dokumentation och för att kunna se 

miljön som den tredje pedagogen. Det har också redan visat sig genom att barnen nu 

är involverade på ett annat sätt och kommer med egna förslag kring projekt och också 

ställer frågor till pedagogerna, inte för att få färdiga svar utan för att få veta hur 

pedagogerna tänker och vad de tror, vilket gjort att barn och pedagoger nu kan ställa 

hypoteser tillsammans. Pedagogerna har blivit medforskande och de får själva ut mer 

av arbetet.  

 

Dokumentationen har blivit mer levande, reflektionen kring den sker tillsammans 

mellan barn och pedagoger. De reflekterar i flera olika sammanhang, inte bara vid 

bestämda tillfällen. Ett praktiskt bevis på Hans Frömans påstående ”Utan tid för att 

reflektera tillsammans kan arbetslaget inte utveckla sitt arbetssätt och med stor 

sannolikhet inte nå målen.” (s.140 Ann S. Pihlgren (red.), 2015) Reflektionerna har 

lett till att barnen blivit mer och mer engagerade, nyfikna och intresserade av 

aktiviteterna då de själva är med och påverkar. Arbetslaget upplever också att alla 

barn kommer till tals mer och mer.  

 

Pihlgrens konstaterande att ”Lärande startar ofta i samspel, där det egna tänkandet 

utmanas.”  (s. 59 Ann S. Pihlgren 2013) känns väldigt aktuellt här. Det speglar också 

av sig hos föräldrarna som uttryckt uppskattning och oftare återberättat vad deras 

barn berättat för dem om vad de varit med om under dagen på förskolan. Föräldrarna 

verkar också mer nöjda. 

 

De tre pedagogerna som nu arbetar på avdelningen har arbetat tillsammans i fem 

månader och har lärt känna varandra någorlunda och kommit fram till fungerande 

samarbetsformer. Detta är en viktig ingrediens i att de nu upplever mindre stress och 

en tydligare positiv inställning till sin arbetssituation. 

 

Uppföljande enkät (poäng i fet stil är högre än vid första enkätundersökningen, 

övriga har samma poäng som vid första enkäten) 

1. Arbetet är organiserat på ett effektivt sätt så att jag vet vem som gör 

vad – 4,0 

2. Jag hinner göra ett bra arbete på arbetstid – 4,0 

3. Vi har en fungerande pedagogisk verksamhet – 4,5 

4. Vi använder vår planeringstid för att planera och förbereda vår 

pedagogiska verksamhet – 4,25 

5. Verksamheten är stimulerande för barnen – 4,0 
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Vilket gav ett snittresultat på 4,15 av 5 möjliga 

 

Analys 
Jag upplevde arbetslaget redan från början som ambitiöst och med höga krav på sig 

själva vilket i sin tur gjorde att de kände sig stressade och otillräckliga då de inte 

riktigt hade kunskaper och verktyg för att genomföra det arbete de önskade. Med de 

nyförvärvade kunskaperna kring pedagogisk dokumentation och med en utvecklad 

struktur med de nya och mer omfattande reflektionstillfällena pedagogerna emellan, 

har arbetslaget nu andra möjligheter till att förverkliga det pedagogiska arbetet med 

förskolebarnen. Detta har helt tydligt lett till mindre stress, en mer sammanhållen 

personalgrupp och med en positiv upplevelse av arbetssituationen.  

 

Den feedback jag bidrog med kring vikten av att alla pedagoger håller sig till det man 

kommit överens om och alltid ger samma svar till barnen, samt betydelsen av att man 

i ett arbetslag arbetar tillsammans i ett lag men att varje lagmedlem också har ett eget 

ansvar att bidra med sin del, var några komponenter som bidragit till ett något mer 

utvecklat samarbete där de lär av varandra i ett kollegialt lärande. Tillsammans kan 

de nu utveckla professionell pedagogisk kompetens i arbetslaget. 

 

Men den stora förändringen har utan tvekan varit pedagogernas ökade kunskaper 

kring pedagogisk dokumentation vilket de nu inför i allt större utsträckning, ihop med 

de ökade möjligheterna till gemensam reflektion. ”Det är när praktiker reflekterar 

över sig själva i förhållande till sin yrkespraktik som de utvecklar en större 

självförståelse i sin egen profession.” (s.94 Mårdsjö Olsson 2010). De nya 

kunskaperna och den nya organisationen för ökad reflektion har i stor utsträckning 

bidragit till mindre stress och större lust till arbetet som de nu också har 

förutsättningar för att kunna genomföra. De känner sig sedda och stödda av sina 

chefer och då främst deras närmsta, den biträdande förskolechefen.  
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