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Inledning 
Mälardalens högskola har sedan flera år ett samarbete, genom Samhällskontraktet, med Västerås 

stad, Eskilstuna kommun, Region Sörmland och Region Västmanland. Flera projekt har genomförts 

inom ramen för detta samarbete. Ett pågående samverkansområde är Framtidens arbetsliv 

(Samhällskontraktet, 2018). Detta arbete leds av Mälardalens kompetenscentrum för hälsa och 

välfärd [MKHV], på akademin för hälsa vård och välfärd [HVV]. Ett av projekten inom Framtidens 

arbetsliv är VÄLKOM [Välfärdssektorns Långsiktiga Kompetensförsörjning] som har till uppgift att ta 

fram goda konkreta exempel på att skapa förutsättningar för hälsosamma strategier bland med‐

arbetare. Ett delprojekt i VÄLKOM är: Hälsan börjar på jobbet – Organisatoriska förutsättningar för 

hälsosamma strategier i arbetslivet bland välfärdsprofessionella1. Föreliggande text är en fristående 

studie av delprojektet: Hälsan börjar på jobbet. Detta då det under våren 2018 blev det möjligt för 

Mälardalens kompetenscentrum för lärande [MKL] på akademin för utbildning kultur och 

kommunikation [UKK] att ta en del av projektet.  

Företrädare för välfärdsprofessioner, som socionomer och sjuksköterskor, dess arbetsgivare samt 

media och allmänhet beskriver på olika sätt att arbetsplatser med välfärdsprofessioner har hög 

personalomsättning och svårt att få utbildad personal att stanna kvar. Det i sin tur ökar 

arbetsbelastningen på dem som arbetar kvar. En liknande problematik finns inom lärarkåren. 

Läraryrket definieras inte som en välfärdsprofession, men likväl är lärares arbetsmiljö och möjlighet 

till hälsa på arbetsplatsen lika viktig som för dem som för de som har ett arbete inom 

välfärdssektorn. Enligt folkhälsomålen (Prop 2018:4) uppmanas alla arbetsplatser och verksamheter 

att arbeta aktivt för att främja en god och jämlik hälsa.  

Syftet med denna studie är att beskriva hur en arbetsplats kan främja delaktighet och lärande. De 

frågor som studien ställer är hur lärare gör sig delaktiga i sitt arbete och hur lärare lär i arbetet.  

Arbetsmiljöarbete  
Arbetsmiljöarbete har under decennier fokuserat på att minska risken för skador och ohälsa på 

arbetsplatser. Under senare år har arbetsmiljöarbete alltmer börja vända på bilden och fokusera på 

att arbetsplatsen ska ge möjlighet att bibehålla eller stärka de anställdas hälsa. Detta förändrade 

förhållningssätt ställer andra krav på organisation och de professionella, än vad tidigare arbetsmiljö‐

arbete har gjort. Ett hållbart arbetsliv innebär ett förebyggande arbete och att mänskliga resurser 

både skapas och återskapas. (Hultberg, Ahlborg jr, Jonsdottir, Winroth, Corin & Heimdahl, 2018)  

En ny inriktning för folkhälsoarbete antogs i juni 2018 av riksdagen (Regeringens proposition [Prop.] 

2018:04). Den övergripande målsättningen är att främja en god och jämlik hälsa och att arbeta aktivt 

för att minska de påverkbara hälsoklyftorna. Målsättningen består av åtta målområden som syftar till 

att tydliggöra vilka faktorer som är avgörande för att uppnå en god och jämlik hälsa för hela befolk‐

ningen. Betoning ligger på att ha ett arbete, möjliggöra för fler att komma in på arbetsmarknaden, 

vara kvar i arbete och att arbetet inte ska leda till ohälsa. Det första målområdet är ‐ det tidiga livets 

villkor. Sedan följer kunskaper, kompetens och utbildning, därefter målområde arbete, arbetsför‐

hållanden och arbetsmiljö. Det sjunde målområdet ‐ kontroll, inflytande och delaktighet, handlar om 

att ta kontroll över sitt eget liv, tillit, ha inflytande och vara delaktig i samhället. Hultberg m.fl. (2018) 

beskriver delaktighet och inflytande som indikatorer för en god arbetsplats. Saknar individer och 

                                                            
1 Forskningsledare är Wanja Astvik, docent i psykologi, HVV. Rapport från projektet ”Friskare arbetsplatser i 
välfärden” (Welander, Astvik & Blomberg, kommande).  
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grupper kontroll och inflytande över egna livsvillkor och utveckling av samhället i stort kan det 

resultera i en känsla av utanförskap och maktlöshet. 

Vägledande principer för ett hälsofrämjande arbete är att det vilar på en salutogen grund, med ett 

helhetsperspektiv på arbetet, enligt Hultberg m.fl. (2018). Ett salutogent perspektiv innebär att ta 
tillvara det friska och utgå från de faktorer som leder till och vidmakthåller hälsa. Motsatsen är 

patogent, det som orsakar sjukdom. En av de som var först med att se hälsa ur ett salutogent 

perspektiv var Antonovsky (2005). Antonovsky formulerade hälsa som KASAM, en känsla av 

sammanhang. KASAM består av tre nyckelfaktorer hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet. 

Största faktorn i meningsfullhet är delaktighet. Hultberg m.fl. (2018) beskriver att ett hälsofrämjande 

arbete handlar om att se arbetsplatsen som ett sammanhang, vilket även innefattar det som finns 

utanför det egna arbetet. Delaktighet handlar om en möjlighet att vara med och påverka samt skapa 

ett aktivt deltagande i de hälsofrämjande insatser som planeras. En nyckelaspekt är att de som 

involveras ser en vinst eller tror på idén eller målsättningen för dessa insatser. De hälsofrämjande 

insatser som görs behöver vara väl förankrande och utrymme för utbildning behöver finnas, enligt 

författarna. Ett lyckosamt hälsofrämjande arbete, kräver resurser och är en ständigt pågående 

process som förutsätter utvärderingar och återkoppling. Starkt stöd från chefer och tydlighet med 

mål, ansvar och roller behövs för de hälsofrämjande insatserna. Ytterligare faktorer som behövs, 

enligt Hultberg m.fl., är tid och kompetens för att hitta arbetsmetoder som är anpassade till att 

främja hälsa, dialog, delaktighet och arbetsglädje.  

Delaktighet tillsammans med individuellt och strukturerat lärande är indikatorer som främjar en god 

organisation (Arbetsmiljölagen kap.2, §1, 2003:365; Arbetsmiljöverket 2017:2). Den första indikatorn, 

delaktighet handlar om att medverka i utformningen av den egna arbetssituationen och i 

förändringsarbeten som rör det egna arbetet. Det handlar också om att få planera och följa upp det 

egna arbetet, möjlighet till flexibel arbetstid samt kunna rotera mellan arbetsuppgifter. Individuellt 

lärande, den andra indikatorn, handlar bland annat om möjlighet till organiserad 

kompetensutveckling och utbildning. Utvecklingssamtal, uppföljning, projektarbete och 

omvärldsbevakning inkluderas i strukturellt lärande, den tredje indikatorn som kännetecknar en god 

organisation, enligt Arbetsmiljöverket. En god organisation ger kunskap om det livslånga lärandet, 

bidrar till utveckling för individen, hindrar utslagning från arbetsmarknaden, och som i en förlängning 

påverkar både anställda och företag positivt.  

Skyddsfaktorer för hälsa är möjlighet till delaktighet, att ingå i sociala nätverk och att bli sedd och 

hörd. I de förtydliganden som finns för det sjunde folkhälsomålet (prop. 2018:04) betonas 

psykologiska samt sociala faktorer och hur de kan främja eller hindra möjlighet till hälsa, för både 

individ och grupper av individer. Att kunna påverka sin egen livssituation genom att bland annat få 

vara delaktig i sociala sammanhang inbjuder till förändring. Ur ett pedagogiskt perspektiv är 

förändring möjlig om individen lär sig något. Lärande och förändring och därmed utveckling är starkt 

förknippade med varandra (se exempelvis Nilsson Sjöberg, 2018; Eklund, 2014).  

Delaktighet främjar lärandet  
Människan behöver kunskaper för att kunna handla och göra sig delaktig i det egna livet, i arbetslivet 

och samhället. Uppstår inte dessa kunskaper spontant, blir pedagogiska frågor aktuella (Svederberg 

& Svensson, 2001). Enligt Svensson (2009) handlar pedagogiska frågor om innehållet i människors 

relation till sin omvärld. Arbetslivet är en omvärld och relationer i arbetslivet handlar om såväl 

relation till det egna arbetet och arbetsuppgifter som till kollegor, kunder och organisation. En 

relation innebär att dela något med någon, vilket är en tolkning eller förståelse av delaktighet. En 

pedagogisk relation omfattar alltid tre aspekter, menar von Wright (2018), elev, lärare och det som 
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ska läras. Denna relation innehåller alltid en strävan mot utveckling och förändring, det vill säga en 

transformerande eller förändrad relation, för den eller de som ingår i denna relation. von Wright 

(2018, s 194) beskriver det som att pedagogik ”lämnar spår i deltagarna”.  

Delaktighet är ett generiskt begrepp, ett allmänt begrepp vars innebörd kan tas för givet. Enligt NE 

(2019) inkluderar delaktighet en aktiv medverkan, ett medansvar, en känsla av att vara till nytta och 

ha medinflytande. Andersson och Jonsson (2006) beskriver att den roll eller funktion en individ har i 

organisationen kan påverka hur delaktighet uppfattas och vad den kan innehålla. Det finns på så vis 

en risk att individer på olika hierarkiska nivåer och med olika funktioner i organisationen beskriver 

innebörden av delaktighet på olika sätt. En annan risk är att delaktighet kan få olika innebörder 

beroende på vad det är individen ska vara delaktig i, exempelvis det egna arbetet eller att skriva fram 

mål och visioner för organisationen. Författarna menar att om det förekommer divergerande 

uppfattningar om definition och innehåll av delaktighet, kan det hindra viljan att göra sig delaktig. 

Därför behöver man komma överens om vad som menas med delaktighet. Delaktighet blir möjligt 

om individen vet hur och i vad hen ska vara delaktig. 

Det finns olika sätt att se på, erbjuda, arrangera för och uppleva möjlighet till delaktighet. En paradox 

med delaktighet är att de som redan är delaktiga är de som erbjuder andra delaktighet (Paldanius, 

1999). Författaren betonar delaktighet i det egna arbetet och tillägger att det också handlar om att 

vara delaktig i mål, budget och rekrytering av nya medarbetare. Joensson (2008) uttrycker det som 

direkt och indirekt delaktighet. En direkt delaktighet är ofta synligt i direkta arbetsrelaterade frågor 

som rör det egna arbetet. Indirekt delaktighet sker via ombud och rör ofta verksamhetsövergripande 

frågor, enligt Joensson. De som erbjuder delaktighet är ofta chefer eller ledare i organisationen. 

Delaktighet för ledare handlar om kontroll, kommunikation, aktivt förhållningssätt och mänskligt 

hänsynstagenade, enligt Eklund (2014). Delaktighet som kontroll, kan vara att delegera, vara med 

och påverka samt ha möjlighet till kontroll över det egna arbetet. Kommunikation inrymmer 

möjligheten att få vara med och diskutera samt få uttrycka sina åsikter. Ett aktivt förhållningssätt är 

att få vara involverad i genomförandet av åtgärder i arbetet. Kulturen på arbetsplatsen behöver vila 

på en humanistisk grundsyn för att kunna uppnå ett mänskligt hänsynstagande. Eklund poängterar 

att ett aktivt deltagande i arbetsplatsens verksamhet och att få vara med och påverka dess utveckling 

är starkt förknippat med att lära.  

I en organisation kan delaktighet förekomma i tre dimensioner med vardera två aspekter (Andersson 

& Jonsson, 2006). Dimensioner och aspekter som ska ses som en helhet. I denna text presenteras två 

dimensioner med respektive aspekter. Den första dimensionen rör delaktighet i organisationen med 

aspekterna horisontell och vertikal delaktighet. Horisontell delaktighet är att göra sig delaktig med 

andra på samma hierarkiska nivå i organisationen. Denna aspekt av delaktighet underlättas av att 

kunna mötas fysiskt. Det är i möten med andra, med samma eller liknande utbildningsbakgrund och 

arbetsuppgifter som ger möjlighet att lära av andra. Vertikal delaktighet är att vara och göra sig 

delaktig med personer inom organisationen som befinner sig på andra hierarkiska nivåer än den man 

själv befinner sig på. Denna aspekt av delaktighet går både uppifrån och ned samt nedifrån och upp. 

Vertikal delaktighet är ett lärande och ett kunskapsutbyte mellan personer på olika hierarkiska 

nivåer. En chef som delegerar arbetsuppgifter är ett exempel på vertikal delaktighet som går åt båda 

håll. En delegering förutsätter ett ömsesidigt lärande om och av varandras kunskaper och förmågor.  

Delaktighet i den andra dimensionen rör arbetet och målen för arbetet (Andersson & Jonsson, 2006). 

Aspekterna i denna dimension är konkret och abstrakt delaktighet. Att vara konkret delaktig innebär 

att göra sig delaktig i det egna arbetet. Det innebär att vara intresserad av det egna arbetet, att vilja 

utveckla sig själv och arbetet så det blir lättare, smidigare eller enklare, vilket förutsätter ett lärande. 

Att göra sig delaktig, i aspekten abstrakt delaktighet, innebär att ta del av och förstå mål och visioner 
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som finns i organisationen där individen arbetar. Abstrakt delaktighet innebär ett lärande genom att 

skapa en förståelse för mål och visioner och att kunna se organisationen som en helhet med dess 

olika delar, vilket inkluderar det egna arbetets betydelse i organisationen. En person som gör sig 

abstrakt delaktig, borde avspegla sig i dennes konkreta delaktighet. Arbetsuppgifterna utförs i så fall i 

linje med företagets mål och visioner. Abstrakt delaktighet är troligen den viktigaste formen av 

delaktighet, enligt Jonsson (doc. B. Jonsson, personlig kommunikation, januari, 2019).  

Metod 
Forskargruppen2 för delprojektet Hälsan börjar på jobbet (Samhällskontraktet, 2018) har genomfört 

fyra gruppintervjuer, på olika arbetsplatser. Val av arbetsplatser baseras på hälsostatistik, exempelvis 

låg sjukfrånvaro. En gruppintervju är genomförd på en kommunal grundskola i Västerås och det är 

denna intervju jag har fått tagit del av. I intervjuutskriften saknas information om antal deltagare och 

om deltagarna är utbildade lärare. Min utgångspunkt är att samtliga deltagare i gruppintervjun är 

utbildade lärare. Fyra enskilda intervjuer med lärare som arbetar på den utvalda skolan har jag själv 

genomfört. Tre har lärarlegitimation och en saknar lärarutbildning. Ingen av dem var med i 

gruppintervjun. Kontakt med lärare togs via e‐post (Bilaga 1). Av sju utsända förfrågningar svarade 

fyra att de ville delta i en intervju, där fokus var på delaktighet och att lära i arbete (Bilaga 2). Tid och 

plats för intervjuerna togs gemensamt. De inspelade intervjuerna pågick mellan 30‐70 minuter och 

har transkriberats. Samtliga intervjupersoner har undertecknat att de tagit del av information om 

etiska riktlinjer för forskning (Vetenskapsrådet, 2017).  

Resultatet består av empiri från gruppintervjun samt från de enskilda intervjuerna. Det som är 

intressant är hur lärare uppfattar delaktighet och hur de lär i arbetet. Detta i sin tur innebär att vad 

som härrör från vilken empiri i resultatet blir underordnad. I resultatet förekommer skola och lärare 

och med det avses den utvalda skolan och de lärare som har deltagit i en intervju, grupp eller enskild.  

Resultat  
Resultatet presenteras utifrån Andersson och Jonsson (2006) aspekter av delaktighet: horisontell, 

vertikal, konkret och abstrakt delaktighet.  

Horisontell delaktighet  
De lärare som samarbetar med andra lärare gör sig horisontellt delaktiga. Horisontell delaktighet 

visar sig i lärares arbete när de berättar att de försöker hjälpa varandra med varandras klasser. 

Denna hjälp förekommer mellan klasser i samma årskurs och mellan olika årskurser. Tillsammans 

med kollegor planerar lärare för sin undervisning och sätter kort‐ och långsiktiga mål för den. Det 

förekommer att lärare i olika ämnen skapar gemensamma undervisningsprojekt tillsammans, 

exempelvis svenska och musik. Det är något de önskar mer tid för. Samtidigt ser de ett behov av att 

bli bättre på att hjälpa varandra inom samma årskurs, mellan olika årskurser och att ta hand om nya 

kollegor. Att arbeta i arbetslag om tre, fyra lärare eller att arbeta i par med en kollega beskriver också 

en horisontell delaktighet. Samarbete med andra ger trygghet, mindre stress och gör det enklare att 

ersätta varandra vid frånvaro, enligt lärare. Arbeta i par med en kollega, har för en lärare inneburit 

låg arbetsbelastning, trots mycket undervisningstid. Pararbetet har också inneburit 

kollegiehandledning efter varje lektion. Detta ”var så bra, man får feedback på en gång”. 

Kollegiehandledning får dock inte alla lärare, tid saknas för det. Det saknas även tid för auskultation i 

kollegors klassrum. Möjligheten att själv få observera en kollega skulle ge en annan förståelse för vad 

                                                            
2 Forskargruppen består av Jonas Welander, Wanja Astvik samt Helena Blomberg.  
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som är viktigt i dennes del av skolverksamheten. Det skulle också göra det möjligt att stötta kollegan, 

exempelvis under möten. Att veta vad kollegor gör och ska göra skapar trygghet, menar lärare.  

Den horisontella delaktigheten visar sig också brista på skolan. Att inte lyssna på kollegor vid 

överlämnandet av elever mellan förskola och skola, är ett exempel på bristande horisontell 

delaktighet. Trots att lärare säger att de värdesätter varandra, förekommer det att det enbart är 

klasslärare som ringer föräldrar. ”Så ska det inte behöva vara” då lärare menar att de delar på 

ansvaret för eleverna. Lärare som ber om råd eller tips av kollegor möter ibland motstånd. Det finns 

de som inte vill dela med sig av sina erfarenheter, vilket hindrar en horisontell delaktighet. De lärare 

som vill göra sig horisontellt delaktig och lära av kollegor kan ibland uppleva att de tar tid från 

kollegans arbete, vilket hindrar en horisontell delaktighet.  

Samarbete med kollegor utanför den egna skolan förekommer, är också exempel på horisontell 

delaktighet. Det finns lärare som ingår i olika sociala nätverk, både lokalt och nationellt. Deras 

deltagande i nätverk berikar dem och deras arbete. Genom nätverk får de ”tips och trix” som de 

sedan använder i den egna undervisningen. Samtidigt finns det lärare som uttrycker att de saknar 

specifika nätverk att ingå i.  

Vertikal delaktighet  
Det går att se skolan som en verksamhet med flera hierarkiska nivåer. Inom kommunen är det 

skolchef och skolutvecklare som finns överst. På skolan finns rektor, lärare och fritidspersonal. Den 

vertikala delaktigheten, samarbete samt stöd och stöttning, mellan rektor och kommun samt mellan 

rektor och alla anställda på skolan, upplever lärare fungerar bra.  

Däremot finns det brister i den vertikala delaktigheten mellan lärare och kommunen. En är att lärare, 

som ingår i en kommunalt initierad nätverksgrupp, beskriver att de har svårt att skapa mötestider 

med utvecklare i kommunen. De upplever också att kommunens utvecklare inte lyssnar på lärares 

framtagna förslag, trots att det är deras uppdrag. Ett annat exempel på brist i vertikal delaktighet är 

mellan kommunalpolitiker och lärare på skolan. De riktlinjer och beslut som politiker ger upplever 

lärare som otydliga och de kan komma hastigt och påverkar arbetet på skolan negativt. Ett exempel 

är att den plan skolan och lärarna har för nyanlända elever får revideras när kommunen bestämmer 

att de ska ta emot fler nyanlända än de har planerat för. Ett annat exempel är att lära sig nya 

datasystem, vilka lärare inte ser behov av i sitt arbete.  

En fungerande vertikal delaktighet verkar finnas för dem som upplever att det inte finns hierarkier på 

skolan utan ser alla som lika värda, oavsett vem man är eller var i skolverksamheten man arbetar. 

Lärare nämner flera gånger att de samarbetar och får stöd och hjälp av rektorn i sitt arbete, vilket 

beskriver en vertikal delaktighet. Ett exempel är att rektor ger stöd för att våga prova nya 

undervisningsidéer. Ett annat är att rektor delegerar ansvar till lärare. Brister i den vertikala 

delaktigheten, på skolan, finns det också exempel på. Ett exempel är att fritidspersonal uteblir från 

de morgonmöten som lärare har. Ett annat exempel är brist på samarbete mellan olika årskurser och 

ämnen. Det kan bero på att några lärare ser en hierarki mellan och inom årskurser och ämnen. 

Denna brist på vertikal delaktighet önskar några lärare ändra på då de efterfrågar ett utökat 

samarbete mellan årskurser och ämnen.  

Skolan har samarbete med föräldrar. Det går att påstå att föräldrar finns på en annan hierarkisk nivå 

än lärare. Detta då det är en profession som möter föräldrar oavsett vilket yrke föräldrarna har. Det 

förekommer att en vertikal delaktighet mellan lärare och föräldrar brister. Upplevelsen är att 

föräldrar alltmer går direkt till rektor, kommunen eller skolinspektionen med sina klagomål. Klagomål 

som lärare tidigare fick ta emot.  
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Konkret delaktighet  
Det finns fler exempel på hur man kan vara eller göra sig konkret delaktig. Konkret delaktighet 

handlar om ett intresse för det egna arbetet och en möjlighet att ha inflytande över när och hur olika 

arbetsuppgifter ska utföras. Lärare berättar att de är lösningsfokuserade och att de ”tar tag i saker”. 

En beskrivning av det är det egna beslutet att införa morgonmöten för att tillsammans för att 

stämma av dagen med varandra. Inledningsvis hölls mötet en gång i veckan men nu är det varje dag. 

Det är ett möte som tar några minuter. Ett annat exempel på konkret delaktighet är att själv planera 

sitt arbete. Från en termin till en annan kan lärare ändra sin undervisning, genom att betona olika 

saker med bibehållen kravnivå på kunskap. Ibland får de veta att de ska dela klass med en kollega och 

planerar undervisningen efter det. En planering som sedan visar sig inte fungera, eftersom hen blir 

ensam i klassrummet. Det i sin tur kan påverka den konkreta delaktigheten. Det är ingen idé att 

planera för att vara två lärare i klassrummet, när de sällan får vara det. Hur var och en planerar och 

genomför sitt arbete är olika. De finns de som ofta, högt och tydligt säger till om hjälp och de som 

sällan eller aldrig ber om hjälp. Oavsett hur en lärare ber om hjälp är det exempel på att göra sig 

konkret delaktig. Delaktighet beror så mycket på individen, enligt en lärare.  

Möjligheten att vara med i olika projekt är roligt samtidigt som det ökar kravet på lärare. Skolan har 

deltagit i flera projekt som för lärare har inneburit att läsa in material, gå på undervisning eller delta i 

konferenser på tid som inte finns. Detta upplever lärare är stressande och bidrar till att 

engagemanget i det egna arbetet fallerar och den konkreta delaktigheten minskar. I alla fall under 

projekttiden, menar lärare eftersom de då inte hinner med att utveckla det egna arbetet. En annan 

stress som finns i lärares arbetsvardag är att det finns dagar då de inte kan ta rast. Under sådana 

dagar avlöser lektionerna varandra för att sedan direkt därefter gå på möte. Sådana dagar innebär 

att bedömning av elever och kommunikation med kollegor eller föräldrar sker för sent på dagen eller 

uteblir.  

Ett annat sätt att göra sig konkret delaktig i sitt arbete som lärare är att neka kollega tillträde till 

klassrummet. Det blir lugnare med färre vuxna i rummet. Samtidigt finns det lärare som kräver fler 

vuxna, för att kunna undervisa. Det i sin tur förutsätter att den andre känner eleverna, vilket i sin tur 

ställer krav på rektor att göra sig konkret delaktig i sitt arbete genom att fördela lärarresurser där de 

bäst behövs.  

Abstrakt delaktighet  
Att dela mål och visioner och förstå bakgrunden till dem, är att göra sig abstrakt delaktig. Kommunen 

har gemensamma mål och visioner för alla grundskolor. Vilka de är och dess bakgrund verkar vara 

otydligt för lärare, då de uttrycker saknad av enhetlighet i kommunen. Den abstrakta delaktigheten 

brister. Samtidigt måste lärare följa kommunens mål för skolan. Ett mål är att alla skolor ska använda 

samma dataprogram. Vilket dataprogram som väljs, upplever lärare att de inte kan påverka. De 

menar att kommunen köper datorer och program, utan att fråga efter deras behov.  

Lärare ger uttryck för att de gör sig abstrakt delaktiga i den egna skolan. Deras arbetsplats har en 

”anda”. Andan, eller målen, är att vara glad, ta hand om varandra, vara positiv, glad och se helheten. 

De lärare som uttrycker att det är viktigt med en samsyn på hela skolan ger uttryck för att de är 

abstrakt delaktiga. Ett sätt att skapa denna samsyn är att all personal får delta i de projekt som 

skolan ingår i oavsett vilken årskurs, ämne lärare undervisar i eller om de tillhör fritidspersonalen. 

Under senare år har antalet anställda ökat på skolan. Det har inneburit att det har blivit svårare att 

förmedla information till alla. En information som alla behöver om det ska vara möjligt att göra sig 

abstrakt delaktig. Möten behövs för att ta del av information och för att kunna ha inflytande. Lärare 

berättar att om det saknas tid för att gå på möten eller att ta del av gemensamma mål eller 
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arbetssätt, kan det resultera i att lärare gör som de själva tycker blir bra. Detta kanske också tvärt 

emot hur kollegor arbetar. Det menar lärarna skapar irritation, då de inte delar samma mål.  

Generellt sätt upplever lärare sitt yrke som öppet och fritt. Denna öppenhet och frihet finns på 

skolan, menar de. Samtidigt kan öppenhet och frihet motverka delaktighet. Det finns inget krav eller 

tvång på öppenhet, som att stötta kollegor eller att dela med sig av tips och råd. Frihet kan vara att 

avstå från att göra som alla andra och därmed avstå från gemensamma mål eller den ”anda”, som 

finns på skolan. I så fall saknas en abstrakt delaktighet.  

Diskussion  
En god organisation främjar hälsan, delaktighet och lärandet, enligt Arbetsmiljöverket (2017:2). En 

indikator är att få utforma den egna arbetssituationen, vilket lärare gör. Ett exempel på det är att 

abrupt kunna ändra sin arbetssituation på grund av organisatoriska förändringar, för att ersätta en 

kollega vid dennes frånvaro. Samarbete förutsätter en horisontell delaktighet. Samarbete med en 

kollega i klassrummet främjar lärandet, då det ger möjlighet till direkt återkoppling på vad och hur 

lektionen genomfördes. Återkopplingen gör det möjligt att förändra och utveckla det egna arbetet, 

vilket är en annan indikator på en god organisation, enligt Arbetsmiljöverket. Utebliven kollegial 

handledning kan hindra ett lärande, av eget eller andras agerande. En möjlighet att göra sig 

horisontellt delaktig och därmed att lära, är att delta aktivt i de möten som finns på skolan. Det går 

att ställa frågan hur vanligt det är att lärare gör sig horisontellt delaktig då det tycks saknas tid och 

eller intresse för att möta kollegor i vardagen eller under organiserade möten.  

En annan indikator på en god organisation (Arbetsmiljöverket 2017:4) är att få möjlighet till 

organiserad kompetensutveckling. Denna möjlighet finns, genom de projekt samtlig personal på 

skolan deltar i och som möjliggör för ett gemensamt lärande. Enligt resultatet deltar all personal i 

projekt, vilket främjar både den horisontella och den vertikala delaktigheten. Att alla deltar i samma 

projekt skapar en möjlighet att få en samsyn i organisationen och om det finns en samsyn är det 

exempel på en abstrakt delaktighet. Det i sig gör det möjligt att förändra och utveckla inte bara det 

egna arbetet utan också organisationen, vilket i sig är hälsofrämjande och en indikator på en god 

organisation.  

För att minska stress på arbetet ska, enligt Hultberg m.fl. (2018), hälsoinsatser vara väl förankrade. 
Lärarnas deltagande i projekt var inte en hälsofrämjande insats, även om ett projekt i sig är ett 

strukturerat lärande och som indikerar en god organisation, enligt Arbetsmiljöverket (2017). Trots 

denna aspekt framkommer det att ett projekt kan öka stressen. Lärare saknar tid för att vara aktivt 

deltagande. Leder ett projekt till att lärare får en helhetssyn, en abstrakt delaktighet, kan projektet 

ses som en hälsofrämjande insats. Ett gemensamt lärande som ett aktivt deltagande i projektet 

erbjuder, borde kunna leda till att vardagsarbetet utvecklas och förändras. Förändrar lärare sin 

undervisning, gör läraren sig konkret delaktig. Det som är av betydelse är att alla deltagare vet målen 

med projektet och framför allt får stöd av rektor. Tydliga mål och starkt stöd främjar hälsofrämjande 

insatser (Hultberg m.fl., 2018).  

I den aktuella skolan finns och saknas det både inflytande och delaktighet för lärarna, i varierande 

grad. Delaktighet beror på om och hur individen vill, kan, förmår, förstår eller blir stimulerad och 

uppmuntrad till att göra sig delaktig. Ignoreras förslag från lärare av de kommunala utvecklarna, 

brister lärares inflytande i kommunen och med det den vertikala delaktigheten. Uppstår det en 

känsla av maktlöshet, brister delaktigheten och det kan uppstå en ovilja att även vilja göra sig 

konkret delaktig i det egna arbetet. Delaktighet och inflytande är av betydelse för hälsan enligt 

målområde 7, (Prop 2018).  
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Möjlighet till delaktighet, horisontell med kollegor och vertikalt med rektor och kommun påverkar 

om och hur man vill göra sig konkret delaktig i det egna arbetet. Konkret delaktighet i det egna 

arbetet och att göra sig abstrakt delaktig genom att förstå och formulera skolans och kommunens 

mål inverkar på känslan av att ha inflytande och att få vara delaktig. Uppstår en sådan känsla, ökar 

möjligheten att vilja vara kvar i yrket och på arbetsplatsen. Får arbetsgivare en eller flera arbets‐

tagare att stanna kvar på arbetsplatsen och i yrket, når de också en avsikt med det övergripande 

folkhälsomålet (Prop.2018:4).  

Sammanfattning 
Från det empiriska materialet går det att säga att delaktighet både finns och saknas på den utvalda 

skolan. Oberoende vad lärare samtalar om ger några uttryck för att de är delaktiga, andra inte. Mer 

möjligheter till kollegiala samarbeten önskas, vilket ger möjligheter att lära. För att ett gemensamt 

mål ska vara gemensamt behövs information och kommunikation mellan alla anställda, vilket kan 

vara svårt om möten uppfattas vara riktade till en kategori av personal, som exempelvis lärare. Det 

kan också vara att tid saknas för att delta. Vikten av en stöttande rektor betonas av lärare för att 

kunna göra sig delaktig, vilja utveckla och förändra sig själv och verksamheten. En förändring är 

möjlig då lärare vill lära av varandra i arbete, i projekt och i olika former av samarbete. Det som 

brister är återkoppling och utvärdering. Återkoppling finns men i begränsad omfattning. Utvärdering 

och återkoppling har betydelse för att kunna uppmärksamma var och hur delaktighet förekommer 

och vad man har lärt genom exempelvis ett projekt samt om och hur individ och verksamhet har 

förändrats och utvecklats.  

Utifrån arbetsmiljöverket (2017) och studiens resultat är följande punkter något att utveckla vidare i 

det fortsatta hälsofrämjande arbetet.  

 Delaktighet – behövs i det egna arbetet och i kollegornas. Ökat samarbete ger möjlighet att 

lära.  

 Mål – gemensam syn på arbete och för skolans verksamhet behövs om det ska vara möjligt 

att samarbeta och göra sig delaktig. Att arbeta i par eller i arbetslag är lärande. Det minskar 

även stress och ökar förståelse för olika utmaningar som finns i skolan. Det ger också 

möjlighet att se skolan som en helhet med flera olika delar.  

 Stöd ‐ från rektor behövs för att våga prova nya arbetssätt eller starta samarbete med 

kollegor.  

Finns stöd, gemensamt satta mål och möjligheten att göra sig delaktig samt lära av varandra ökar det 

sannolikheten för förändring och utveckling av såväl individ som arbetsplats.  

Fortsatt forskning 
Denna studie har bidragit med några beskrivningar av hur delaktighet och lärande kan se ut på en 

skola. En mer omfattande studie med fler lärare och skolor behövs för att säkrare kunna beskriva hur 

skolan kan vara en hälsofrämjande arbetsplats.  
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Bilaga 1  
 

 

 

Hej!  

 

Mälardalens högskola har samarbete, genom Samhällskontraktet, med bland andra Västerås stad. Ett 

samarbete är det pågående projektet ”Framtidens arbetsliv”. Projekt syftar till att ta fram kunskaper 

om hur arbetsgivare inom välfärdssektorn kan bibehålla, rekrytera och utveckla sina medarbetare. 

NN skolan var en, av fyra arbetsplatser, som blev utvalda att vara med i detta projekt. Vi är flera 

forskare i projektet, jag är en av dem.  

 

Du är en av de lärare jag vänder mig till för att få veta mer om delaktighet och möjlighet till att lära 

och utvecklas i arbete, på arbetsplatsen. Rektor N N är informerad om att jag tar kontakt med några 

lärare, inte vilka. I projektet har kollegor till mig genomfört en gruppintervju med några lärare på din 

arbetsplats. Jag vill veta mer och av dig. Vårt samtal om delaktighet och att lära på arbetet tar cirka 

30‐40 minuter och som jag spelar in.  

 

Hör av dig till mig och bekräfta din medverkan, som givetvis är frivillig. Gemensamt bestämmer vi dag 

och tid för vårt samtal.  

 

Undrar du något – tveka inte att höra av dig.  

Återkoppling önskas senast – tisdag 6 november.  

 

Med vänlig hälsning/Karin  

 

Karin Andersson 
Universitetsadjunkt, Fil.lic i pedagogik 
Avdelningen för vuxenpedagogik  
Akademin för utbildning, kultur och kommunikation UKK  
Mälardalens högskola 
016‐ 15 34 95 
karin.andersson@mdh.se  
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Intervjufrågor     Lärare   NN skolan  

 

OBS – etiska regler, be att få påskrift.  

Utveckla hur de gör sig delaktiga och lär av varandra i arbetet – lärare emellan.  

 

Hur länge har du arbetat som lärare?  

Hur länge på NN skolan?  

 

Samarbetar du med kollegor?  

Hur då?  Varför inte?  

Om vad?   Planera undervisning, temadag, bedöma uppgifter 

  På vems/vilkas initiativ sker det?  

 

Varför gör du det? Varför gör du det inte?  

 

Hur lär du dig i och på arbetet?  

 

Vad tänker du när du hör ordet delaktighet?  

 

Är det du har berättat svar på  

Hur du gör dig delaktiga i ditt arbete?  

 

Hur skulle du vilja att din arbetsplats såg ut, med tanke på möjlighet att lära 

och vara delaktig?  

 

Är det någonting annat du vill tillägga?  


