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To do-liste
Få oversikt over arbeidsoppgavene

Verktøyet passer godt på starten eller slutten av dagen når dere skal 
planlegge neste arbeidsøkt. 

Formål
Hjelpe teamdeltakerne med å få en felles oversikt over arbeidsoppgavene som 
må utføres, og med å prioritere hvilke oppgaver som haster mest og er viktigst. 
I tillegg får teamet i fellesskap fordelt ansvaret for de ulike oppgavene og satt 
tidsfrister for når oppgaven må være gjort. I både korte og lange prosjekter, er 
hver eneste dag en viktig dag. To do-liste er et av de enkleste og mest effektive 
verktøyene vi vet om for å strukturere og skape gode arbeidsøkter.    
 
Gjennomføring
1. Skriv ned alle arbeidsoppgaver som må gjøres i den første kolonnen av  
 verktøymalen. Én arbeidsoppgave pr. linje. Alternativt kan dere tegne opp  
 deres egen To do-liste på et ark. 

2. Nå er det tid for å prioritere de ulike oppgavene: Hvilke oppgaver haster  
 mest? Bruk fargekoder eller tall for hver arbeidsoppgave som vist under:

   Rødt eller 1 = 1. prioritet – haster
   Oransje eller 2 = 2. prioritet – må gjøres
  Gult eller 3 = 3. prioritet – kan vente

3. Fyll deretter inn hvem som har ansvaret for å gjøre hver av arbeidsoppgavene. 

4. Avslutningsvis fyller dere inn når hver enkelt arbeidsoppgave skal utføres.  
 Sett gjerne en frist, for eksempel «Innen kl.14.00», «Innen lunsj» eller «Til vi  
 møtes i morgen».

5. Når arbeidsoppgavene blir gjennomført, krysser dere av i den høyre  
 kolonnen for utført arbeid. 

Tips!
En fin måte å avslutte arbeids-
dagen på, er å gå gjennom To 
do-listen og krysse av for alt dere 
har fått gjort. På den måten får alle 
en oversikt over hva som eventuelt 
gjenstår til neste dag. Dersom dere 
har nådd alle målene for dagen 
er det tilfredsstillende å se at man 
har kommet et skritt nærmere det 
endelige målet. Husk å skryte av 
dere selv dersom dere har gjort 
en god jobb, for så å gå hjem med 
god samvittighet! 

Kombiner gjerne en gjennom-
gang av To do-listen på slutten av 
arbeidsdagen med en kort evaluer-
ing av dagen. Her kan dere bruke 
verktøyet Status på side 186 eller 
På en skala fra 1 til 10 på side 182.

1–8 personer

10–45 minutter

Verktøymaler, penn,
evt. fargetusjer

Kopiere opp verktøymalen

Verktøymalen kan skrives ut 
på www.prosjekthåndboka.no
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