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Bør og gjør
Gi og motta feedback og feedforward

Verktøyet egner seg i slutten av et prosjekt før teamdeltakerne går hver til 
sitt. Verktøyet kan også benyttes for å kvalitetssikre produktet og prosessen 
underveis i et prosjekt. Tilpass eventuelt spørsmålene etter behov.  

Verktøyet er utviklet av konsulent Bettina Høge.

Formål
Gi hverandre personlig feedback og feedforward etter endt prosjekt. Verktøyet 
trener deltakerne i å gi konstruktiv og konkret tilbakemelding, og bevisstgjør 
hver enkelts egenskaper og hva han/hun bør fokusere på i sin videre utvikling.
  
Gjennomføring
1. Del ut verktøymaler til alle på teamet.

2. Dere skal fylle ut en verktøymal til hver av de andre på teamet. Verktøymalen
 består av fire felter som alle skal fylles ut i stikkordsform basert på
 følgende spørsmål:

  Fortsett!
  Hva er det ___________ bør gjøre som han/hun allerede gjør? 
  Start!
  Hva er det ___________ ikke gjør som han/hun bør begynne å gjøre?
  Slutt!
  Hva er det ___________ gjør som han/hun ikke burde gjøre?
  Oppretthold!
  Hva er det ___________ ikke gjør pr. i dag som hun/han heller ikke bør 
  begynne med?

 Ta utgangspunkt i hver enkelts egenskaper, fagkompetanse, 
 samarbeidsevne m.m.

3.  Når alle er ferdige, samles dere for å dele tilbakemeldingene med hverandre.
 Ta for dere en person av gangen, hvor alle gir sine karakterer før dere går 
 over til neste. Dere vil motta de utfylte verktøymalene i slutten av øvelsen,
 så fokuser på å lytte til det som blir sagt.   

4. Avslutt med å gi hverandre verktøymalene, slik at hver enkelt får muligheten 
 til å se på tilbakemeldingene i ro og fred.

Tips!
Les mer om forskjellen på feedback 
og feedforward på side 221 og 222. 

Dersom du ønsker, kan du også gi 
deg selv karakterer. 

Bruk tilbakemeldingene 
som utgangspunkt for videre 
forbedring og utvikling. Ta gjerne 
frem verktøymalene du har fått av 
de andre på teamet, neste gang du 
skal i gang med et prosjekt.    

3–8 personer

30–60 minutter

Verktøymaler, penner

Kopiere opp verktøymaler. 
Alle skal ha en verktøymal for 
hver av de andre deltakerne 
(fem deltakere = fire verktøy-
maler pr. person)

Verktøymalen kan skrives ut 
på www.prosjekthåndboka.no



www.prosjekthåndboka.no


