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Gameplan
Kartlegging og planlegging av et prosjekt

Verktøyet anbefales før teamet går i gang med oppgaven dere skal løse.

Gameplanen er utarbeidet av The Grove Consulting International.
 
Formål
Verktøyet gir teamet et solid felles grunnlag for å sette i gang selve arbeidet med 
oppgaven. Når Gameplanen er ferdig utfylt skal alle vite hvem som gjør hva, når, 
hvordan og hvorfor. Gameplanen gjør det lett for alle å holde oversikt underveis, 
ettersom planen oppdateres daglig. Oversiktsbildet fungerer også godt som 
sjekkliste for å holde styr på om dere jobber mot de rette målene, samarbeider 
godt og om dere har den ønskede fremdriften.

Gjennomføring
1. Start med å legge ut en papirrull eller et stort ark/poster 
som dere skal bruke til å tegne og fylle ut punktene under.

2. Prosjektbeskrivelse: Begynn med å skrive inn en kortfattet 
og presis versjon av prosjektbeskrivelsen/problemstillingen 
dere skal jobbe med, øverst til høyre på Gameplanen.

3. Prosjektforløpet: Definer navn, tidsramme og rekkefølge 
på fasene dere skal gjennom i prosjektet. Skriv inn navn på 
fasene i de øverste feltene i prosjektforløpet (handlings- 
planen). Fyll deretter inn de ulike arbeidsoppgaver som 
hører til de ulike fasene. Det kan være lurt å prioritere 
rekkefølgen og viktigheten av oppgavene. Bruk post-it- 
lapper til denne delen, siden dere trolig vil endre og flytte 
på lappene under prosjektet.

4. SWOT-analyse: Kartlegg hver enkelt person i teamet (for 
eksempel i forhold til kompetanse og personlighet) ved 
hjelp av en SWOT-analyse. Oppsummer hver enkelts SWOT 
i en felles team-SWOT, som skrives inn på Gameplanen.

5. Roller: Definer de ulike rollene og ansvarsområdene det 
er behov for å dekke i prosjektet og teamet, og gi rollene 
passende navn/titler. Konkretiser hvilke oppgaver som skal 
ligge til hver rolle. Fordel rollene (i forhold til hver enkelts 
kompetanse, ønsker og motivasjon). Diskuter også hvilke 
forventninger dere har til hverandre og prosjektet i forhold 
til rollene dere skal ha.

6. Målsettinger: Definer konkrete målsettinger med 
produktet (produktmål), teamprosessen (prosessmål) og 
for individuell læring (læringsmål). Fyll inn målbildet til 
høyre i verktøymalen.

7. Nettverk: Sett i lys av hva dere trenger i prosjektet, lag et 
nettverkskart med bidragsytere og kontaktpersoner som kan 
benyttes. Skriv inn navn, kontaktinfo og hva de kan bidra med. 
Skriv også inn hva dere eventuelt mangler og som dere må 
prøve få tak i gjennom andres kontakter (lærere eller andre). 

8. Suksesskriterier og fallgruver: Kartlegg kritiske suksess-
faktorer og fallgruver for de ulike fasene i prosjektforløpet. 
Vær konkrete i forhold til hva dere skal gjøre for å sikre at 
dere lykkes med resultat og samarbeid, og hva dere skal 
gjøre for å forebygge og løse fallgruvene som kan oppstå.

9. Spilleregler: Bli enige om et sett med spilleregler (rutiner, 
beslutningsteknikker osv.) for hvordan dere skal samarbeide 
underveis i prosjektet. Bruk gjerne erfaringen fra tidligere sam- 
arbeid og hvordan dere har jobbet sammen til nå, for å finne 
frem til en god måte dere kan fungere sammen på i prosjektet, 
både for å prestere, lære og trives – individuelt og som team.

10.Kvalitetssikring: Bli enige om noen enkle tiltak/rutiner 
for når og hvordan dere skal kvalitetssikre produktet og 
samarbeidet i hver enkelt fase, slik at dere kan utvikle 
begge deler underveis.

 3–8 personer
 
 2–8 timer  
 
 Verktøymal, tusjer,
 post-it-lapper, 
 store ark/poster eller 
 papirrull, tape

 Verktøymalen kan skrives ut 
 på www.prosjekthåndboka.no

Tips!
De fleste punktene dere skal gå gjennom i denne øvelsen, 
er gjennomgått tidligere i kapitlet. Bruk derfor innholds-
fortegnelsen til å se hvor du kan finne mer informasjon om 
hvert enkelt punkt.  

For å øke forståelsen og nytteverdien av Gameplanen, an-
befaler vi at dere gjennomfører øvelsen Fungerte Gameplanen 
optimalt? på side 230 under evalueringen av prosjektet.
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