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Prioriteringskaken
Finn ut hvor du skal bruke kreftene dine

Bruk Prioriteringskaken for å finne ut hva det er lurt å prioritere og krefter 
og tid på som leder, for å lykkes med prosjektet.

Prioriteringskaken er fritt basert på en modell fra boka Living Leadership 
– A Practical Guide for Ordinary Heroes av Binney, Wilke og Williams.

Formål
Hensikten med å bruke Prioriteringskaken er å kartlegge hvordan du ligger an 
i forhold til å lede og ivareta de tre viktigste delene i prosjektet: 1) Lederen, 
2) Teamet og 3) Oppgaven. Verktøyet kan med fordel benyttes flere ganger 
underveis i prosjektet, da disse tre delene er i kontinuerlig utvikling gjennom 
prosjektperioden, og dermed vil kreve ulike lederevner. Øvelsen passer spesielt 
godt i situasjoner hvor du kjenner behov for å ta noen grep og skape endring, 
men ikke har helt oversikt over hvor skoen trykker mest og hva du bør gjøre. 
Øvelsen hjelper deg på denne måten til å bli mer effektiv som leder i prosjektet. 
Samtidig bidrar den til å tydeliggjøre hva du bør fokusere på og hvilke konkrete 
grep du bør ta for å lykkes som leder.
 
Gjennomføring
1. Fyll ut Prioriteringskaken ved å gi hvert kakestykke/tema en poengsum på en  
 skala fra 0 (bunn) til 10 (topp). Markér punktet/poengsummen for hvert  
 tema på kaken ved å trekke en strek som viser hvor stort eller lite kakestykket er. 

2. Ta for deg et kakestykke/tema av gangen og skriv ned stikkord som begrunner 
 (pluss- og minussiden) poengsummen. Alt som fungerer godt og er styrker  
 (plussiden), skriver du innerst i kakestykkene. Alt som fungerer dårlig og er  
 svakheter (minussiden), skriver du ytterst i kakestykkene. Målet er å avdekke hvilke 
 deler av ditt lederskap som fungerer, og dermed hvilke aktiviteter, handlinger 
 og fokus du skal opprettholde. I tillegg ser du hvilke deler av lederskapet ditt  
 som ikke fungerer godt eller hvor du faktisk mangler evnen til å ta lederskap  
 i det hele tatt. Bruk gjerne følgende vurderingspunkter:

1 person

60 minutter

Verktøymal, penn

Verktøymalen kan skrives ut 
på www.prosjekthåndboka.no

Lederen:
 Energi
 Oversikt
 Disiplin
 Handlekraft
 Utvikling

Oppgaven:
 Resultater
 Fremdrift
 Løsninger
 Kunderelasjon
 Konsept

Teamet:
 Effektivitet
 Motivasjon
 Kommunikasjon
 Relasjoner 
 Enkeltindivider

3. Bruk oversikten til å vurdere hvilke kakestykker som er de viktigste å prioritere 
 fremover. Finn så noen få, enkle og effektive tiltak du kan teste ut, som kan  
 bidra til å redusere minussiden og øke plussiden, og ta deretter lederskap  
 ved å sette dette ut i praksis.

Tips!
Les mer om de tre delene Deg, 
teamet og oppgaven på side 282.

Scan koden for 
å se eksempler på 

utfylte øvelser!


