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Syfte 
Det som står skrivet på nästa sida är tänkt att vara en kort beskrivning av den teori som 
eleverna ska få arbeta med på vetenskapens hus. Detta behöver inte presenteras ord för ord 
utan snarare anpassas till klassen och vad du anser vara lämpligt för din klass. 

Introduktion är också tänkt att kopplas till våra vardagliga liv genom att prata om bestick. 
Förhoppningsvis har eleverna något hemma som liknar det som finns i introduktionen men 
du som lärare kan använda någon annan referens som du tror passar bättre. 

Läs uppgift 1 innan nästa stycke (Hittas på nästa sida) 
Gällande uppgift 1 är den gjord för att se ut som att den har ett självklart svar vilket ska 
hjälpa eleven in i tänkandet. Om en elev väljer att argumentera för något annat än att låta 
två personer sätta på hjulen och en person för att fylla på oljan är detta också väldigt bra.  

 

Läs uppgift 2 innan nästa stycke (Hittas på nästa sida) 
Gällande uppgift 2 är det viktigt att påpeka att det inte finns en RÄTT lösning utan varje 
lösning har en positiv och negativ inverkan. Exempelvis kan man dela upp de tre anställda 
man har, en på varje station, men detta leder till problemet att vissa kommer få vänta på 
någon annan. Exempelvis kommer det ta fyra minuter för första stationen att montera 
hjulen och när montören är klar påbörjar man med nästa bil. Nu är det så att i den andra 
stationen tar det endast två minuter att fylla på oljan alltså måste man vänta två minuter till 
innan nästa bil kommer fram. Fördelen här är att man inte betalar för fler anställda men 
nackdelen är att vissa anställda har inget arbete att utföra ibland. 

Något som läraren kan göra under uppgift 2 är att ställa frågor som ifrågasätter deras val 
men inte att påpeka att elevens lösning är fel eller korrekt på något sätt, utan snarare för att 
fråga om de tänkt på konsekvenserna. 

 

Frågor eller kommentarer som kan dyka upp under förarbetet. Här kommer några tips på 
svar man kan ge. 

Elev - "Men man kan ju bara göra företaget hur stort som helst, anställa hur många personer 
som helst." 

Tips på svar: "Problem med att bli hur stort som helst är att man måste matcha efterfrågan 
samt att det kanske inte finns utrymme för att växa i området du befinner dig på." 

Om något ska ges ut till eleverna är det rekommenderat att endast skriva ut allt som står 
under rubriken Uppgifter. 
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Introduktion 
Organisering är något vi människor ofta strävar efter. Vare sig det är hemma, skolan eller 
arbete. Hemma kan vi tänka oss på bestick, hur placerar vi dem? Vanligtvis placerar man alla 
gafflar i ett fack i kökslådan man till och med placerar olika gafflar beroende på 
storleksordning eller modell i andra fack. Vi organiserar på detta sätt eftersom det hjälper 
oss senare när vi ska plocka fram gafflar, att vi inte letar i en låda med blandade bestick, att 
vi inte gräver i en stor låda med alla bestick blandade för att hämta flera av en sorts gaffel. 
Det spar oss tid och arbete. Företag jobbar efter samma princip, att organisera arbetet för 
att minimera förluster i tid och arbete. Akutmottagningen på sjukhuset har organiserat 
bestämda platser åt olika hjälpmedel och medicinska instrument för att snabbt och enkelt få 
tag på rätt sak när en ambulans anländer till sjukhuset med en skadad patient. 

Företag som Scania producerar 50 lastbilar om dagen under 8 timmar och för att lyckas göra 
detta kostnadseffektiv bör man rikta sig på hur produktionen går till, det vill säga att man 
organiserar själva byggandet av lastbilen. 

Uppgifter 
För att ge en bild över hur arbetet kan se ut kommer två uppgifter att ges där man ska 
försöka minimera tid, öka arbetseffektiviteten samt minska på kostnader (ha kostnader i 
baktanken men tänk inte på siffror). 

Regler: Stationerna kan inte göras samtidigt på samma bil, dvs man kan inte tvätta, montera 
på hjulen och fylla på oljan samtidigt. Men det går bra att tvätta en bil, montera hjul på en 
andra bil och fylla på oljan på en tredje bil. 

En anställd kan hoppa mellan stationer. 

Ordningen på stationerna är bestämda. Byta hjul kommer först, sedan fylla på olja och sist 
tvätta bilen.  

Bör vara i grupper om två upp till fyra elever. 

• Uppgift 1:Du har köpt aktier hos en bilverkstad i Haninge tar emot bilar för att byta 
däck och fylla på olja. Men dessa bilmekaniker har ingen aning hur de ska arbeta och 
då kommer du in i bilden och ska ge tips till chefen för att det ska löna sig. I denna 
bilverkstad finns det tre anställda. Att byta däck tar det en anställd fyra minuter per 
bil. Att fylla på oljan tar den en anställd två minuter per bil. Om två personer byter 
däck på en bil tar arbetet hälften så lång tid (2 minuter), eller om det är tre personer 
tar det endast en tredjedel av tiden (1 minut och 20 sekunder). Hur ska man dela upp 
de anställda för att maximera produktiviteten? Antag att de arbetar på löpande 
band. 

• Uppgift 2: I bilverkstan har man valt att uppgraderas och därmed har man börjat tvätta 
bilarna också. Detta moment tar en anställd tre minuter att göra per bil. Tidigare 
hade bilverkstan endast tre anställda och kanske behöver anställa en eller flera person 
utöver de tre första. Argumentera om man behöver anställa någon och hur man bör 
dela upp arbetet för att öka produktiviteten. I och med att man anställer någon behöver 
denna person en utbildning vilket kostar företaget pengar, detta är något att ta hänsyn 
till. Ni kan tänka att ju mer bilar man gör klart desto mer pengar får man in. 
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Avslutning 
Varje val som görs för att förbättra arbetsprocessen leder till en konsekvens, antingen att 
man har för många anställda eller att någon får betalt för arbete som de inte gör. Dessa 
problem uppstår även på större företag och frågor som ”Ska vi anställa fler personal?” eller 
”Ska vi köpa in en till maskin?” dyker upp. I vissa fall, även om man köper in en till maskin för 
att underlätta arbetet kan det leda till att det ändå blir en förlust pengamässigt. Att arbeta 
mot detta håll kallas för Lean Production. 
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