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Prosjektpilen
Få oversikt over prosjektforløpet
 

Verktøyet kan brukes når dere skal planlegge prosjektperioden deres. 

Gameplanen tar utgangspunkt i en modell som er utarbeidet av The Grove 
Consultants International.

Formål
Skape forståelse for og oversikt over innholdet i de ulike fasene og arbeids-
oppgavene av prosjektet. Med en oppdatert og ryddig oversikt, er det lettere 
å prioritere riktige og viktige oppgaver til riktig tid. Faser og milepæler bryter 
er stort prosjekt ned i spiselige biter, og hjelper til med å skape fremdrift, 
arbeidsflyt og holde motivasjonen til teamet oppe.   
 
Gjennomføring
1. Tegn Prosjektpilen på et stort ark. Bruk illustrasjonen på venstre side som  
 mal. Sørg for at den er stor nok til å romme mye informasjon. 

2. Start med å fylle inn målene med prosjektet i solen (enden av Prosjektpilen).  
 Ta for dere både prosjektmål (midten av sola), prosessmål (ytterste sirkelen  
 av sola) og personlige læringsmål (solstråler, én for hver av deltakerne). 

3. Definer tidsrammene for prosjektet (prosjektoppstart og prosjektavslutning  
 i tillegg til datoer for eventuelle forhåndsgitte deadlines og viktige hendelser  
 underveis). Fyll informasjonen inn langs Prosjektpilen.

4. Deretter definerer dere prosjektets hovedfaser (hvilke faser dere må gjennom  
 for å komme i mål), i tillegg til hvor mye tid dere planlegger å bruke på hver  
 fase. Fyll informasjonen inn i kolonnene i den øverste linjen av Prosjektpilen. 

5. Diskuter hvilke arbeidsoppgaver som ligger innunder hver av fasene. Skriv  
 hver oppgave på én post-it. Dersom dere allerede har avklart hvordan  
 oppgavene skal gjøres, til hvilken tid og hvem som skal gjøre oppgaven,  
 kan det skrives på post-it-lappene. 

6. Heng post-it-lappene opp under riktig prosjektfase i Prosjektpilen.

 3–8 personer
 
 30–60 minutter  
 
 Verktøymal, tusjer, papir, 
 stort ark/papirrull, 
 post-it-lapper 

 Verktøymalen kan skrives ut 
 på www.prosjekthåndboka.no 

Tips!
Les mer om produkt-, prosess- 
og læringsmål på side 57.

Bruk Prosjektpilen aktivt  
gjennom hele prosjektet ved 
å oppdatere den kontinuerlig, 
bruke den i møter og ha den 
godt synlig når teamet jobber 
sammen.

En nesten tom eller 
veldig rotete Prosjekt- 

pil/Handlingsplan, er et tegn på 
dårlig forarbeid og en dårlig 
prosess, som igjen kan føre til 
en rotete prosess og et dårlig 
sluttresultat. Så sørg for å gjøre et 
grundig arbeid med utfyllingen. 

NB! 
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