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Inledning
Utvecklingsarbete med Lean i fokus har fått en stark spridning och ställning 
i svenska kommuner. Formerna varierar alltifrån enskilda verksamheter som 
startar egna projekt med egen drivkraft och nyfikenhet som utgångspunkt, 
till satsningar av större karaktär. I ett växande antal kommuner har hela 
förvaltningar och i vissa fall merparten av verksamheterna utvecklats efter 
Lean-principer. I andra kommuner har satsningarna varit av större karak-
tär där hela förvaltningar och i vissa fall, merparten av verksamheterna har 
utvecklats efter Lean-principer.

Arbetet med Lean-tänkande inom skolans värld har varit betydligt mer be-
gränsade. Ofta används inte Lean-begreppet utan man beskriver arbetet som 
Processorganisering.  Skillnaden mellan dessa begrepp blir i praktiken inte 
särskilt stor – man inriktar arbetet på samma grundläggande idéer. Anled-
ningen till att man talar om process snarare än Lean beror förmodligen på att 
ordet process känns mera hemtamt och behöver inte förklaras och översättas. 
Processtänkande är väl förankrat i skolans värld och är möjligt att applicera 
direkt på en rad situationer i skolorna.

Jag har arbetat med processorganisering i skolans värld de senaste tio åren.
Dels i två större fleråriga projekt, Räddningsverkets skolor och med Höörs 
kommun i ett fortfarande pågående projekt. Därutöver har jag varit engage-
rad i ett antal mindre uppdrag på enskilda skolor runt om i landet.

Avsikten med denna artikel är att sammanfatta mina egna erfarenheter från 
dessa projekt samt att dra några slutsatser för skolors fortsatta arbete med 
processorganisering.

Orrviken 2012-08-22

Håkan Jönsson
Psykolog/konsult
Håkan Jönsson konsult AB
www.hakanjonsson.com
konsult@hakanjonsson.com
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Kapitel 1: Lean i skolan – 
grunder, nyckelbegrepp och 
betydelsen för skolans arbete.
Processorganisering ingår i det större begreppet som kallas Lean.
Denna artikel startar i en beskrivning av Lean-principer och grunderna i 
Lean-tänkandet. Den avslutande delen beskriver processorganisering och 
ger konkreta exempel på vad processorganisering kan innebära i skola och i 
förskola.

Lean betyder smal, snål och har kommit att betraktas som ett nytt sätt att 
tänka kring verksamheters organisering och förbättring. Lean har sitt fokus på 
effektivitet och resultattänkande med ett starkt fokus på kundens upplevelse 
av verksamheten. Får jag som elev ut vad jag behöver av skolans verksamhet? 
Är jag som förälder nöjd med vad skolan ger mitt barn? Tillgodoses våra 
behov och förväntningar på ett tillräckligt bra sätt, är några frågor som Lean-
tänkande syftar till att kunna besvara.

Lean-tänkandet har sitt ursprung i varuproduktion (Toyota är paradexemplet) 
men har fått ett minst lika stort inflytande i administrativa- och serviceverk-
samheter. Lean-program initieras idag i ökande omfattning inom snart sagt 
alla verksamheter inom stat, kommuner och landsting.

Lean-begreppet innehåller följande grundläggande nyckelbegrepp:

.
1.  Värde
Vad ger kunden, dvs. elever och föräldrar värde? Värde är ett centralt begrepp 
i Lean-tänkandet. Vi måste förstå elevers och föräldrars behov och önskemål 
för att veta vad som är värde för dessa. Utmaningen för skolan är att på ett 
pedagogiskt sätt beskriva statens/kommunens/uppdragsgivarens ambitio-
ner med skolan. Detta uppdrag stämmer ju inte alltid ihop med elevers och 
föräldrars behov. Alltså förutsätter värdediskussionen att vi har en fungerande 
kommunikation med elever och föräldrar och att vi på ett tillfredställande sätt 
kan kombinera elevers och föräldrars behov och önskemål med det statliga 
och kommunala uppdraget.

1.  Värde
2.  Behov
3.  Processen
4.  Flöde

5.  Ständiga förbättringar
6.  Efterfrågan
7.  Slöseri
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2.   Behov
Behoven kan vara av skilda slag – uttalade, underförstådda, omedvetna.
Uttalade behov är de som elev och föräldrar uppfattar som viktiga och som 
dessa förväntar sig skall bli uppfyllda. Elev och föräldrar blir nöjda om utta-
lade behov blir uppfyllda. Om inte blir ofta reaktionerna tydliga och direkta. 
Uttalade behov handlar oftast om godkända betyg och lika ofta om betyg som 
kvalificerar till högre utbildning.

Underförstådda behov är av den karaktären att elev och föräldrar uppfattar 
dem som nödvändiga och självklara. Dessa behov kan i skolan handla om en 
t.ex. mobbningsfri miljö och att bli behandlad på ett just och demokratiskt 
sätt.  
Om dessa behov inte tillfredsställs blir elev och föräldrar missnöjda men 
däremot är det inte säkert att uppfyllda behov leder till kundtillfredsställelse. 
Dessa behov uppfattas som basala och självklara. 

Omedvetna behov är av den arten att elev och föräldrar inte alltid är med-
vetna om dessa. Uppfylls den typen av behov är det positivt och leder ofta till 
lojala relationer. Dessa behov kan i skolan t.ex. vara att man erbjuder ett mer 
frekvent och kvalitativt bättre kontakt mellan skolan och hemmen än vad som 
var förväntat.

3.   Processen
Vi kommer i följande avsnitt att behandla och beskriva processerna i skolan 
på ett utförligt sätt. Några grundläggande frågor är:
Hur ser de processer ut som vi arbetar med idag?
Hur borde dessa processer se ut?
Kan vi enas om vilka förändringar av processerna som är önskvärda?
Skall vi fastslå utseendet på processerna tills vidare?
Hur ofta skall vi revidera processerna?
Slutsats:
Granska processen och ta bort eller lägg till arbetsmoment och aktiviteter. Ut-
forma skolans processer så att de stämmer med uppdragsgivarens perspektiv 
och elever och föräldrars behov.  

4.   Flöde
Försök att göra processen till ett flöde med ett så bra flyt som möjligt – så få 
stopp och brott i ansvarskedjan som möjligt. Detta förutsätter i skolans värld 
att vi arbetar i arbetslag som är sampratade och engagerade.

5.   Ständiga förbättringar
Detta är det mantra som ständigt upprepas i Lean- influerade verksamheter. 
Fokus i lärarnas och arbetslagens arbete är att hela tiden leta efter möjliga 
förbättringar i hur de olika processerna genomförs.
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6.  Verklig och onödig efterfrågan
Behov, önskemål och efterfrågan är begrepp som ligger nära varandra. I texten 
ovan beskrevs behov som uttalade, underförstådda och omedvetna. Behoven 
är individuella och kan härledas till enskilda elever och föräldrar. När vi talar 
om efterfrågan är den oftast av mer generell karaktär. Efterfrågan kan komma 
från samhällsinstitutioner, politiska beslutande organ, starka grupperingar av 
föräldrar etc. De kan av skolsystemet uppfattas som krav och uppdrag snarare
än i form av efterfrågan. 

För att kunna skilja mellan verklig och onödig efterfrågan måste vi veta vad 
syftet är med verksamheten. Syftet med skolans verksamhet kan beskrivas 
som:
- Elevernas måluppfyllelse – generell och individuell måluppfyllelse
- Elevernas fysiska och psykiska hälsa
- Elevernas utveckling till goda och demokratiska medborgare

Verklig efterfrågan är således efterfrågan som ligger i linje med ovan beskriv-
na syften, det vill säga det som systemet är till för. En lokal politisk styrning 
som gagnar de övergripande syftena är verklig efterfrågan. 

Onödig efterfrågan är förstås det motsatta – efterfrågan som inte leder mot 
syftet eller som till och med kan förhindra att syftet uppnås. Det kan ske ex. 
pga. misstag, man har i det politiska systemet inte förstått innebörden av sin 
efterfrågan eller medvetet prioriterat andra syften är de överordnade syftena.

7.  Slöseri
Slöseri är ett nyckelbegrepp i Lean-tänkandet. Slöseri är motsatsen till värde – 
det är en aktivitet som förbrukar resurser utan att tillföra elev och uppdragsgi-
vare något värde. Det är således av största vikt att ta bort alla former av slöseri 
för att åstadkomma en bra Lean-process. 

Olika former av slöseri
a. Väntetider
Vi väntar på material, beslut, information och på människor. Väntan är ett 
vanligt problem i skolor med traditionell organisering. ”Håltimmar”, lärarfria 
lektioner etc. är vanligt förekommande.    

b. Transport och förflyttning
Arbetsplatserna är dåligt anpassade till verksamhetens krav vilket innebär 
förflyttning av människor, material, dokumentation etc.

c. Tidigare fel och brister
Fel som begåtts tidigare i utbildningsprocessen och som inte blivit åtgärdat 
i rätt tid och på rätt plats och av rätt personer. Skolan lider av detta i större 
utsträckning än många andra verksamheter. Elever med bristfälliga kunskaper 
som inte får den hjälp de behöver i tid, som slussas vidare i skolsystemet tills 
det tar stopp!
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d. Överproduktion
Vi gör mer än vad eleven önskar sig, mer än vad som är rimligt ur uppdrags- 
givarens perspektiv. Produktionen sker därför att man alltid gjort på det viset, 
enskilda lärare har sina älsklingsaktiviteter som man ogärna slutar med etc.

e. Ej funktionsdugliga stödprocesser.
Skolan lider av detta i stor utsträckning. Rektorer som har lite eller inget stöd 
i sin administrativa uppgift, dåligt fungerande administrativa system, datorer 
och IT-system som inte samverkar, svårigheter att utnyttja interaktiva pedago-
giska distansverktyg etc.

f. Oklar arbets- och ansvarsfördelning
Dubbelarbete alternativt uppgifter som inte utförs etc. Detta är speciellt van-
ligt i skolor som inte har fungerande ledningsgrupp och arbetslag. Den oklara 
arbets- och ansvarsfördelningen får vi ofta snabba förbättringar inom när vi 
arbetar med processorganisering i skolan.

Kan vi undvika allt slöseri?
Nej, en del slöseri är nödvändigt för att nuvarande process skall kunna fung-
era. Detta trots att det inte leder till ökat värde för eleven.
Annat slöseri däremot skapar varken något värde för uppdragsgivaren eller 
för eleven och är ej heller nödvändiga för att processen skall fungera och bör 
därför tas bort.
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Kapitel 2:  Processorganisering i 
skolan – former och innehåll.
Är processorganisering något nytt och konstigt?
Nej, inte alls, skolverksamhet är en process! I en process skall man följa kun-
dens dvs. i vårt fall elev och förälders väg genom skolan som system.

Vad går då processorganisering ut på? 
Att:
-    Beskriva arbetet i skolan som ett antal processer, som flöden från start 

till mål 
-    Beskriva processerna utifrån elevens och förälderns perspektiv – vad 

händer med elev och förälder under arbetets gång? 
- Tydliggöra de olika arbetsmomenten och aktiviteterna i våra processer
- Kritiskt granska våra processer – fungerar de så bra som vi vill att de 

skall fungera?
- Förbättra processerna så att de fungerar bättre för elever och föräldrar

Vad är utbildningsprocessen i skolan?

Att tänka på när man beskriver utbildningsprocessen 

    

 

 

UTBILDNINGSPROCESSEN Elev-
behov Nöjd 

elev  

Arbetsmoment 

Aktiviteter 

Planering 
Uppföljning/ 
utvärdering 

Genomförande
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UTBILDNINGSPROCESSEN Elev-
behov Nöjd 

elev  

Arbetsmoment 

Aktiviteter 

Planering 
Uppföljning/ 
utvärdering 

Genomförande

 ✷ Vad är syftet med processen ur uppdragsgivarnas, elevers och föräldrars 
synvinkel?

 ✷ Syfte och mål ska beskriva hur livet i skolan blir bra och helst bättre för 
elever och föräldrar samtidigt som processen möjliggör uppdragsgiva-
rens syften med verksamheten.

 ✷ Processerna ska skapa ett ökat värde för elev och föräldrar och alla steg 
i processen: Planering, genomförande och utvärdering och åtgärder är 
lika viktiga och måste ägnas lika mycket tid

 ✷ Processen ska fungera som ett flöde; ska vara smidigt, snabbt, enkelt, 
stadigt och resurssnålt. Flödet ska vara inriktat på att uppfylla syftet, inte 
vara allt detta för sin egen skull! 

 ✷ I den perfekta processen är varje steg värdefullt, tillgängligt och begrip-
ligt för alla elever och föräldrar

 ✷ Stegen kopplas samman i ett flöde som styrs av elevers och föräldrars 
behov

 ✷ Övriga huvud- och stödprocesser utgör ett sammanlänkat och ömsesi-
digt påverkande system

Utmaningar i arbetet med processorganisering:
En process kan betraktas som ett nätverk av aktiviteter. Den nedanstående 
figuren beskriver att vi dels måste skapa ett generellt flöde av aktiviteter men 
att vi även måste hantera de enskildheter som finns i flödet. Enskildheterna 
i skolans värld är eleverna som inte alltid följer med strömmen utan många 
gånger följer sin egen väg och sitt eget tempo. Utmaning för skolan som 
system är då att både skapa den fungerande floden men även ha beredskap 
för när elever inte följer med strömmen. 

 

1. Arbeta med flödet i utbildningsprocessen i syfte att få flyt i det pedago-
giska arbetet via lärares pedagogiska basfunktioner: 

 Planering, organisation, inspiration, stöd och utvärdering. 
 Detta kan alltid förbättras! 

2. Det generella flödet i utbildningsprocessen som styrs av läroplaner,  
kursplaner, betygskriterier måste kompletteras med ett individuellt  
perspektiv: 

 Vad kan och vill den enskilda eleven och hur stödjer och driver vi på de 
elever som inte kan och/eller vill?
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3. Den enskilda elevens och förälderns krav och behov kan vara helt legitima: 
 Jag vill att mitt barn skall behandlas med respekt och omtanke och att hon 

skall ha möjlighet att utveckla sin fulla potential.

 Andra krav kan vara orimliga: 
 Jag vill att mitt barn skall ha högsta betyg i alla ämnen!

Skolan har tre huvudprocesser och tre stödprocesser

Förutom utbildningsprocessen kan vi komplettera beskrivningen av skolans 
processer med ytterligare två huvudprocesser och tre stödprocesser: 

• Huvudprocesserna är lednings-, utbildnings- och utvecklingsprocessen och 
måste stödjas av stödprocesserna – administration, service och elevhälsa.

Ledningsprocessen, utvecklingsprocessen och stödprocesserna

Arbeta med flödet i ledningsprocessen – på vilket sätt behöver ledningen 
styra arbetslagen och lärarna, vilket stöd behöver dessa och vilka utmaningar 
behöver vi formulera för lärarna och arbetslagen? 
Processarbete förutsätter välfungerande arbetslag och ledningsarbete –
arbetslagens och ledningens arbete måste kontinuerligt utvärderas och ut-
vecklas.

Tydliggör utvecklingsprocessen - den syftar till att utveckla personalens 
kompetens i enlighet med de krav som elever och föräldrar ställer på skolan. 
Avgörande för vilka insatser som krävs i utvecklingsprocessen är de resultat 
som eleverna uppnår – brister i måluppfyllelse kan således resultera i insatser 
för att höja både elevers och personalens kompetens.
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Granska stödprocessernas arbete – på vilket sätt stödjer dessa huvud-
processernas arbete? I vilka avseenden finns ett glapp i huvudprocessernas 
behov gentemot den uppfattade servicen? Hur ser stödfunktionerna på sin 
roll och ställning i skolans system? 

Vilka principer gäller för processorganisering i skolan:

•  Förstå vad elev och förälder vill och önskar och förbättra deras upplevelse 
och nöjdhet av skoltiden.

•  Detta innebär att man även hjälper elev och förälder att förstå de villkor 
som styr skolans arbete (skollag, läro- och kursplaner och betygskriterier)

•  Vi fokuserar vårt arbete i skolan på att tillgodose elevens och förälderns 
behov med  styrdokumenten som uppdrag och utgångspunkt.

•  Följ elev och förälder under hela skoltiden, håll dem informerade om 
utveckling och resultat, vilka krav som finns och vilken hjälp de kan för-
vänta sig.

•  Organisera skolarbetet så att processen ansvaras för i ledningsgrupp och 
genomförs i arbetslag.

•  Arbetslagen är sammansatta så att så många av elevens lärare som möjligt 
tillhör samma arbetslag

Fyra vanligaste metoderna för processbeskrivning

Avsikten med detta avsnitt är att beskriva några olika former för att tydlig-
göra processer. En del av oss har lätt för vissa typer av beskrivningar medan 
andra metoder är lättare att förstå för andra. Det kan således vara klokt att 
visa fram olika sätt att beskriva processer. Nedan följer de fyra vanligaste 
beskrivningarna:

1. Enkel processkarta
2. Simbana
3. Spagettidiagram
4. Cirkelprocess

1. Enkel processkarta

Den enkla processkartan har tidigare beskrivits på sidan 8 i denna artikel. 
Denna processkarta kan vara bra att använda när man vill beskriva det lin-
jära och förenklade flödet från start till mål en arbetsprocess. Ofta används 
denna processkarta för att få en första överblick över ett arbetsflöde varefter 
man kan gå vidare med mer komplicerade beskrivningar.
Den nedanstående modellen, simbanan, är ofta ett naturligt nästa steg.
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2. Simbana - visar gränssnitt mellan olika roller/avdelningar. 
     Kan beskriva t.ex. beslutsvägar, dokumenthantering etc.

Simbanan kombinerar den enkla processkartans överblick med beskrivning-
en över gränssnitten mellan olika funktioner/personer i en arbetsprocess. A 
kan t.ex. representera rektor, B/lärare, C/elev, D/förälder. Man kan då på ett 
enkelt sätt beskriva ansvars och arbetsfördelningen mellan olika intressenter 
i ett arbetsflöde.

3.  Spagettidiagram
     - visar hur människor förflyttar sig på en skola/förskola

Spagettidiagram visar förflyttningar/gångvägar mellan arbetsplatser och an-
dra lokaler på en skola. Denna typ av beskrivning är användbart då vi upp-
lever att personalen får tillbringa orimligt mycket tid på att förflytta sig själv, 
material etc. för att arbetet skall flyta på ett rimligt bra sätt. Att åskådliggöra 
fysiska villkor på detta sätt kan vara ett bra sätt för att kunna åstadkomma 
förändringar i den fysiska miljön.

4. Cirkelbeskrivningar
Processer kan, som vi ser i de tidigare exemplen, beskrivas linjärt, som ett 
flöde från start till mål. Processer kan även beskrivas cirkulärt, där vi kan se 
att processer är flöden som ständigt startar om, med nya kunder som aktörer 
i repetitiva aktiviteter.  Cirkelbeskrivningar kan för en del personer kännas 
enklare att applicera på den egna verksamheten och kan, precis som den 
enkla processkartan, vara ett bra första metod att beskriva den egna arbets-
processen.
Man kan därefter behöva gå vidare med ex. en simbana för att förtydliga de-
taljer som är svår att få med i en cirkelbeskrivning. Cirkelbeskrivningar är ett 
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verktyg som hjälper oss att analysera de olika tillfällena vi har med eleven/
föräldern, patienten/kunden att göra i en process. 
Vi undersöker i det följande avsnittet två verksamheter med cirkelbeskrivningar: 
Sjukhusvistelse och skolverksamhet.
Sjukhuset:
• Vi beskriver i den första skissen, fig.1, processen ur professionens perspektiv 

– i det fallet, sjukhussystemets logik.
• I den andra beskrivningen, fig.2, granskar vi upplevelsen av processen även 
   från patientens/kundens synvinkel.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1 
 (Detta exempel är hämtat från en föreläsning med tillhörande material från Ramböll AB) 
 
Denna första cirkelbeskrivning anger de arbetsmoment som en patient engageras 
i under ett sjukdomsfall med tillhörande sjukhusvistelse.  
 
  

SJUKHUSVISTELSENS PATIENTCYKEL 
Patientens möten med verksamheten 
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Fig. 2

• Ej frisk – inget 
överlämnande, 
inget ansvar, ingen 
info om återfall 

• Ingenstans att 
ringa. Ringde till 
avdelningen – 
inga besked 

• Ringde till 
kirurgen – inga 
besked 

• Onödigt att åka akut 
- känd diagnos och 
behandling 

• Lång väntan (ingen 
behandling, mat, 
etc.) 

• Berätta samma story 
> 3 ggr 

• Onödig provtagning 
• Inga rum lediga 

In 3 timmar senare 

• Snabbt och bra 
mottagande 

• Väntan på att 
få tid 

• Bra besök  
• Bra mottagande 

 

• Inget 
överlämnande, 
men sa  
”Ring mig” – 
men det går 
inte! 

• Lång väntan – vet 
aldrig när och vem 
som kommer 

• Rond utan sköterska 
= fel info 

•  Rådgöra med 
bakjour (vill själv 
träffa 
experten/beslutsfattar
en) 

• Olika informationer 
av olika läkare – vid 
2 tillfällen osanning! 

• Onödiga prover 
och missade 
prover 

• Brist på 
samordning; 
febertagning, 
journaler etc. 

• Mycket begränsad info 
• Lång vänta på något man 

tror skall hända 
• Svårt att planera då man 

inte har en aning om när 
doktorn, etc. kommer 

• PAL – vad ä det? 
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De två cirkelbeskrivningarna ovan, fig. 1+ 2, visar skillnaden mellan ett 
renodlat professionellt perspektiv och ett tillägg i form av ett kundperspektiv.  
Vi kan således, som man gör i fig.1, göra beskrivningar över arbetsprocesser 
som till synes är rationella och välfungerande. Processen kan både se effektiv 
och helt okomplicerad ut.

Som framgår av fig.2 innebär ett införande av ett kundperspektiv att vår syn 
på processen förändras på ett radikalt sätt.  Kundens/patientens upplevelse 
av arbetsprocessen och dennes utsagor om processen förändrar vår uppfatt-
ning om hur processen egentligen fungerar.  

Skolverksamhet:
Vi skall nu på samma sätt granska den första delen av utbildningsprocessen, 
planeringsdelen.
I fig. 3 beskriver vi de olika moment som en lärare kan behöva ta sig igenom 
för att uppfylla kraven i läroplanen och de välmenta förslagen i Skolverkets 
Allmänna råd. 
I Fig. 4 kompletterar vi bilden av lärarens arbete med kommentarer från 
eleven.

Vi kan således konstatera från dessa båda exempel, sjukhuset och skolan, att 
ett processarbete bör innehålla även utvärdering och uppföljning av proces-
sen från patienten/eleven/föräldern för att vi skall få en rättvisande bild av 
hur processen fungerar. Utmaningen i detta är förstås att inte bara samla data 
från eleven/föräldern utan även att ta denna information på allvar.

Kommentarer till figurens innehåll:
De steg som visat sig väsentliga är följande:
1. Att förstå och komplettera de i läroplanen beskrivna kunskapskraven. 

Detta förutsätter att man kan diskutera gemensamt i ämnesgrupper och 
motsvarande

2. Att översätta kunskapskraven till ett språk som kan förstås av elever och 
föräldrar

3. Att förmå elever och föräldrar att diskutera och hjälpas åt med att förstå 
och ta ställning till kunskapskraven

4. Att eleven tillsammans med läraren diskuterar elevens ambitioner i kur-
sen/ämnet
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Lärarens planeringscykel samt 
elevers och föräldrars 

målförståelse

Kursstart
Förberedande 
lektion

Genomgång 
av kursplan  
– syfte och 
mål

Genomgång av 
kunskapskrav

Genomgång 
av förenklad 
betygsmatris

Eleven 
läser

Pratar med 
föräldrar

Eleven beskri-
ver sin egen 
ambition

Eleven gör 
arbetsplan

Lärare och 
elev gör 
arbetsplan

Justering av 
IUP

Färdig 
planering

Läxa

Fig. 3
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Läxa

Elevers och föräldrars upplevelse 
av planeringsprocessen

Kursstart
Förberedande 
lektion

Genomgång 
av kursplan  
– syfte och 
mål

Genomgång av 
kunskapskrav

Genomgång 
av förenklad 
betygsmatris

Eleven 
läser

Pratar med 
föräldrar

Eleven beskri-
ver sin egen 
ambition

Eleven gör 
arbetsplan

Lärare och 
elev gör 
arbetsplan

Justering av 
IUP

Färdig 
planering

”Det här verkar 
svårt...”

”Kursplan, 
vad är det för 
nå´t...?”

”Herregud vad 
mycket man ska 
kunna...”

”Hm, undrar 
hur mycket jag 
klarar av...?” ”Jamen nu 

börjar jag 
fatta!”

Läxa
”Dom var 
verkligen mycket 
intresserade” 
(ironi)

”Ett C borde jag 
kunna klara”

”Ska jag hinna med 
allt måste jag nog 
skippa fotbollsträ-
ningen...”

”Majen håller 
med, jag kan 
klara ett C”

”IUPen behöver 
inte justeras”

”Kom igen! 
Nu kör vi!”

Fig. 4 Elevens kommentarer i citaten
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Exempel på simbanor

Vi avslutar genomgången av skilda metoder för processbeskrivningar genom 
att visa ett exempel på den vanligaste formen för processbeskrivningar – 
simbanan.
Detta exempel visar processen för elever i behov av särskilt stöd.

Som synes är det svårt att läsa detaljerna i denna figur. Det krävs ett A3 format för 
att allt skall vara läsligt vilket även är det format som man normalt använder när 
man arbetar med diskussioner och förbättringar av beskrivningen.
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Kapitel 3:  Processorganisering i 
skolan – hur och vad gör man?
Arbetsgången

• Starten på arbetet är en inventering av de processer som verksamheten 
vill beskriva och utveckla.

• En första beskrivning görs av processen som den ser ut idag
• Man justerar, ändrar, förfinar beskrivningen av processen så den får den 

utformning som man önskar
• Denna beskrivning gäller tills man vill ändra på den, dvs. alla beskriv-

ningar är preliminära
 
Inventeringen

Vilka processer är viktigast att göra något åt?
• De som är ”knöliga”
• De som tar tid och energi
• De som irriterar och ställer till besvär 
• De som inte är tydligt beskrivna men borde vara det!

Vilka processer är det som inte är tydligt beskrivna men borde vara det?
• Processer som är otydliga eller obefintliga och som riktas till elever och 
föräldrar.
• Processer som enligt styrdokumenten borde vara tydliga för elever och 
föräldrar men inte uppfattas vara det.

 Hur startar arbetet?
Den första instruktionen till en ledningsgrupp alt. ett arbetslag som skall 
starta processen kan se ut så här:
     

1. Välj en arbetsprocess som ni vill beskriva och arbeta med idag

2. Beskriv er process som den ser ut idag –
Arbetsmoment, aktiviteter, tider/tillfällen etc. på blädderblad, ett eller 
flera – varje grupp/arbetslag gör sin egen beskrivning.

3. Sätt upp blädderbladen på väggen

4. Grupperna berättar för varandra – frågor/diskussion
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5. Grupperna återvänder till sina beskrivningar och förändrar med två 
frågor som utgångspunkt:

• Vad fungerar bra?
• Vad behöver förbättras/förändras/göras mer av/mindre av?

6. Markera förbättringarna/förändringarna i era beskrivningar.

7. Välj något arbetsmoment som ni vill granska ytterligare, bryt ner detta i 
mindre aktiviteter, tydliggör processen några steg till.

 

 
Enkel processkarta 
 
 

 

 

En cirkelprocess

 
 

 
 

 

 
Enkel processkarta 
 
 

 

 

En cirkelprocess

 
 

 
 

När personalen valt den process man vill börja beskriva görs detta i den 
form man själv väljer – en simbana eller i form av en cirkelprocess eller en 
enkel processkarta som i exemplen nedan.
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Enkel processkarta 
 
 

 

 

En cirkelprocess

 
 

 
 

 

 
Enkel processkarta 
 
 

 

 

En cirkelprocess

 
 

 
 

Med denna slags mycket preliminära beskrivningar kan man sedan i led-
ningsgrupp och i arbetslag bearbeta och förfina beskrivningarna tills man är 
nöjd med den slutliga formen. 
De avslutande formerna ser ofta ut som det tidigare visade exemplet av sim-
bana.
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Resultat med processorganisering 
1. Att göra en inventering av arbetsprocesser man inte är nöjd med ger 

en bra avstamp för fortsatt förbättringsarbete.
2. Att beskriva, förbättra och fastslå de arbetsprocesser man vill ha är 

viktiga steg för en ledningsgrupp och ett arbetslag.
3. Att organisera arbetet i tydliga processer är en viktig grund för att 

uppnå och säkerställa kvalitet i skolans arbete
4. I arbetet med processorganisering svetsar man samman lednings-

grupp och arbetslag på ett effektivt sätt.
5. I det fortsatta förbättringsarbetet av de ursprungliga beskrivningarna visar 

man varandra att man tar det kontinuerliga förbättringsarbetet på allvar.

Några exempel på val av processer som görs inom respektive huvud- och 
stödprocess:

1. Utbildningsprocessen tre delar – planering, genomförande och ut-
värdering – finns alltid med i någon form. 

- Generell terminsplanering
- Utveckling av elevers inflytande och delaktighet i de tre delarna 
- Kursplaneringsprocessen
- Språkutveckling i skilda stadier
- De dagliga lärtillfällena i förskolan
- Svensk litteraturhistoria i olika stadier
- Läsårsplanering matematik i olika stadier

2. Ledningsprocessen 
- Processen med utvecklings- och lönesamtal.
- Delaktighetsprocessen mellan central/lokal ledningsgrupp och arbetslagen
- Budget och planeringsprocessen – från BUN till förvaltningschef till rektor
- Informationsprocessen

3. Utvecklingsprocessen 
- Skolans kontinuerliga förbättringsarbete systematiseras över två terminer.

4. Stödprocesserna
- Övergångar mellan stadier
- Elever i behov av särskilt stöd
- Systemet för IT-support
- Systematiska åtgärder vid frånvaro
- Förändring av utemiljöer
- Utveckling av internt informationsflöde
- Stresshantering
- Friluftsdagsplanering
- Hantering av ”oroliga själar” på förskolan
- Planeringsprocessen av klasskonferenserna
- Planering av utvecklingssamtalen
- Planering av samrådssystemet i skolan
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Som tidigare påpekats så är det skolornas enskilda behov som styr inrikt-
ningen på arbetet ofta dock i kombination med önskemål från skolans cen-
trala ledning. 

Avslutning – processorganiseringens principer

•  Processorganisering har sitt primära intresse i att förbättra arbetspro-
cesser, inte att förändra människor. Konsekvensen av processutveck-
ling kan däremot få till effekt att människor förändrar sina arbetsupp-
gifter och förhållningssätt till sitt arbete. All förändring startar dock 
med analys och förändring av arbetsprocesserna.

•  Processorganisering fokuserar inte på vem som begår misstag utan 
på hur en förändrad process kan få uppdragsgivaren/eleven/föräldern 
nöjdare.

•  Om processen inte kan åstadkomma de resultat som uppdragsgivare, 
elev och föräldrar förväntar sig analyserar vi processen och förbättrar 
det som inte fungerar tillfredställande och fastställer en förändrad 
process.

 
•  En processorganiserad skola förutsätter en verksamhet som har en 

långt gången genomförd delegering av ansvar och befogenheter till  
medarbetarna.  Ansvaret för att påpeka felaktigheter i processen och 
att medverka till förbättringar ligger hos alla anställda, lärare, arbets-
lag och rektor.

•   Arbete med processorganisering är numera en beprövad väg att 
åstadkomma kvalitetssäkring av de mest vitala arbetsprocesserna på 
en skola. 

Till sist

Processbaserad skolutveckling med grunden i Lean-tänkande har kommit 
för att stanna i skolornas sätt att arbeta och organisera sig. Arbetat har startat 
i ett antal kommuner och många ytterligare visar stort intresse. 
När kraven ökar på andra kommunala verksamheter att arbeta efter Lean-
tänkandet kommer det vara svårt för skolverksamheter att hävda att man 
inte kan tillämpa samma tankar för skolornas arbete.

Tiden får utvisa i vilken utsträckning dessa tankar får fäste och i vilka former 
som denna utveckling kommer att gå – en övertygelse har jag ändå –
Lean-tänkande och Processorganisering har sin tydliga roll och styrka även i 
skolornas värld. 




