Metode: Prioriteringskoordinater
Hvad kan metoden bruges til?
Prioriteringskoordinater bruges til at prioritere mellem mange idéer ved hurtigt, systematisk og overskueligt at
synliggøre idéers potentiale. Når I har brugt metoden, skulle I gerne vide præcis hvilke idéer, netværket arbejder
videre med.

Hvad skal du bruge for at udføre metoden?
•
•
•
•
•

En bruttoliste med idéer fra idéudviklingen
Plancher med koordinatsystem eller flipovers til at lave koordinatsystemet på selve workshoppen (se
eksempel på prioriteringskoordinatsystem på næste side)
Tuscher
Post-its
Evt. tape eller lærertyggegummi (elefantsnot) til at hænge plancherne op med

Hvordan udføres prioriteringen?
Man kan arbejde med prioriteringskoordinater på forskellige måder. I denne beskrivelse er processen skarpt
opdelt i fem trin for at skabe overskuelighed. I praksis kan man vælge at arbejde mere flydende med metoden.
Trin 1
Beslut to kriterier, som I prioriterer idéerne ud fra
Vi har opstillet en række eksempler, hvoraf de to første vil være de mest gængse:
• Hvor stor værdi skaber idéen for borgere/brugere?
• Hvor let er den at gennemføre?
• Hvor meget kan organisationen lære af at gennemføre idéen?
• Vil idéen frigøre ressourcer til andet arbejde?
Når kriterierne er valgt (kan gøres på forhånd, med din co-driver eller i netværket), tegnes et koordinatsystem
med en akse for hver af de to kriterier (se eksempel nedenfor). I har nu ét felt, hvor idéerne scorer højt på begge
kriterier, to felter hvor idéen scorer højt på ét kriterium, men lavt på det andet, og ét felt hvor idéen scorer lavt
på begge kriterier.
Trin 2
Vurdér idéerne ud fra det første kriterium: Netværket drøfter hver idé og giver dem en værdi mellem 1 og 5.
Har idéen f.eks. potentielt høj værdi for borgeren, får den 5, og har den ingen eller meget lille værdi, får den 1.
Trin 3
Vurdér idéerne ud fra det andet kriterium: Vurderes det f.eks., at idéen er let at gennemføre, får den 5. Er den
meget svær, får den 1.
Trin 4
Placér idéerne i figuren: Idéerne placeres i koordinatsystemet ud fra de værdier, I har tildelt dem.
Trin 5:
Udvælg idéer: Det er oplagt at vælge blandt de idéer, der lander i feltet, hvor begge værdier er høje. Så idéen
f.eks. er let at gennemføre og kan skabe stor værdi for borgerne. Vær dog opmærksom på ikke at lade jer styre
for meget af metoden. Hvad siger jeres mavefornemmelse? Hvad tror I mest på?
Står I efter prioriteringsøvelsen med for mange ”finalister” kan I evt. skyde et tredje kriterium ind og som I kan
vurdere ud fra.

Eksempel: Prioriteringskoordinatsystem

Let at gennemføre (5)

Svær at gennemføre (1)

Vil gøre en stor forskel (5)

Vil gøre en lille/ingen forskel (1)

