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Personlige tilbakemeldinger 

Verktøyet passer godt som sluttevaluering. I tillegg kan den gjerne benyttes 
underveis i prosjektet for å synliggjøre og justere roller og innsats i teamet. 

Verktøyet tar utgangspunkt i en øvelse fra heftet I samme båt som er utarbeidet 
av Sølvpilen prosjektdesign. 

Formål
Kartlegge hvordan hver enkelt person har fungert i prosjektet. Alle gir og får 
personlig tilbakemelding til/fra de andre om sin rolle og innsats i prosjektet 
(styrker, svakheter og tips til forbedringer). Verktøyet tar utgangspunkt i ulike 
roller man har hatt i prosjektet, for å synliggjøre hva man faktisk bidrar med og 
hvordan man påvirker hverandre. Bruken av metaforer er en fin måte å gjøre 
det lettere å gi personlige tilbakemeldinger på en konstruktiv måte. Det kan 
være svært lærerikt å se om man har like eller ulike oppfatninger av seg selv 
og hverandre.  
 
Gjennomføring
1. Del ut en verktøymal til alle i teamet.

2. Bruk ti minutter individuelt til å plassere de andre i teamet på rollekartet, 
      med utgangspunkt i de ulike figurene. En person kan gjerne plasseres flere 
      steder. Det er opp til hver enkelt å tolke de ulike rollene.

3.  Svar individuelt på følgende spørsmål for hver av de andre deltakerne og  
 deg selv (fyll inn personens navn):

  Hvor har du plassert ____________? Begrunn.
  Hva har ____________ bidratt positivt med i løpet av prosjektet? Gi eksempler. 
  Hva er ____________ største faglige og personlige styrker? Vær konkret!
  Hva kunne ____________ vært enda flinkere til?/Hvor ligger____________ 
      største forbedringspotensial? 

4.  Når alle er ferdige, skal dere gi tilbakemeldinger til én person av gangen. 
      Start med å velge førstemann ut til å få feedback. Deretter forteller én og én  
 hvor han/hun har plassert vedkommende i tillegg til å svare på spørsmålene
 fra punkt 3. Runden avsluttes med at fokuspersonen forteller hvor han/ 
 hun har plassert seg selv og hvorfor, i tillegg til hvordan det var å få  
 tilbakemeldinger fra de andre

5.  Bytt fokusperson og fortsett rundene med feedback til alle på teamet har 
      fått sine tilbakemeldinger.  

6.  Avslutt med å prate litt om hvordan det var å gjøre øvelsen. Var det noe som 
  overrasket dere? Hva tar dere med dere videre? 

Tips!
For variasjonens skyld kan teamet 
velge å benytte seg av Teateret side 
190. Verktøyet brukes på samme 
måte, men med en teaterscene 
som metafor og verktøymal.

3–8 personer

1–2 timer

Verktøymaler, penner

Kopiere opp verktøymaler
(én til hver deltaker)

Verktøymalen kan skrives ut 
på www.prosjekthåndboka.no
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