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Eksempler på produkt-temaer: 
 Resultatet så langt (evt. sluttresultatet)
 Idé/konsept
 Gjennomførbarhet
 Rød tråd (sammenheng mellom de ulike delene av oppgaven)
 X-faktor 
 Relevans (i hvilken grad løsningen svarer til problemstillingen)

Eksempler på prosess-temaer:
 Kommunikasjon
 Evne til å utfordre hverandre
 Ressursutnyttelse (internt/eksternt) 
 Effektivitet
 Struktur
 Motivasjon
 Ledelse
 Fremdrift
 Bruk av Gameplan
 Hver enkelts innsats
 Totalskår på samarbeidet

Evalueringshjulet
Sammenlign synspunkter

Verktøyet kan benyttes til å evaluere underveis i prosjektet, og kan med 
fordel brukes flere ganger. Jevnlig bruk gjør det mulig å kartlegge endringer 
og avdekke hvilke punkter som skårer bedre og dårligere i forhold til forrige 
evaluering. Øvelsen kan også brukes som et sluttevalueringsverktøy.  

Formål
Gi teamet en tydelig oversikt over hvordan dere ligger an i forhold til produktet 
og prosessen. Verktøyet avslører også om det er ulike synspunkter innad i teamet. 
Målet med øvelsen er ikke å være enige om alt, men å dele meninger og bli 
klokere på hva som fungerer og ikke. God oversikt gjør det lett å prioritere hvor 
det er mest å hente i forhold til forbedringer. Samtidig blir dere bevisste de 
sterke sidene av produktet og prosessen, slik at dere kan bygge videre på dette.  
 
Gjennomføring
1. Del ut en verktøymal til hver person på teamet.
2. Alle bruker 5–10 minutter på å fylle ut Evalueringshjulet individuelt ved  
 å gi hvert tema poeng på en skala fra 0 (bunn) til 10 (topp). Deretter skriver  
 hver enkelt ned stikkord som begrunner poengsummen på begge sider av  
 det valgte tallet (pluss-siden og minus-siden). Målet er å se hva som fungerer  
 og dermed fortsette med dette, i tillegg til å se hva som mangler og dermed  
 iverksette tiltak for å øke mot en 10-er på skalaen. 
3. Når alle er ferdige, tar teamet for seg ett og ett tema og hver enkelt forteller  
 hvilken skår personen har gitt, i tillegg til hvorfor akkurat det tallet ble  
 valgt. Det er viktig at alle kommer med en begrunnelse for det er her verdien  
 av øvelsen ligger. 
4. Avslutt med å oppsummere hovedtrekkene i det som har blitt sagt, i tillegg  
 til hvilke justeringer teamet må gjøre i det videre arbeidet. Det er viktig at  
 dere er konkrete så det er mulig å gjennomføre endringene i praksis.   

Tips til valg av temaer:
Når du eller dere skal velge temaer, kan det være lurt å ha fokus på to områder: 
1) Prosessen og 2) Produktet. Dere kan enten velge å bruke et hjul for hvert av 
fokusområdene (totalt to hjul) eller dele et hjul i to (fire deler pr. fokusområde). 

Tips!
I stedet for at prosjektlederen 
fyller ut temaene som skal 
evalueres i forkant av øvelsen, kan 
teamet i fellesskap bli enige om 
hvilke temaer som skal vurderes. 
Begynn øvelsen med at hver 
enkelt skriver ned et forslag til 
hvilke temaer de ønsker å 
evaluere. Del svarene med 
hverandre, før dere blir enige 
om de endelige temaene. Fullfør 
øvelsen som forklart til venstre.

For variasjonens skyld kan 
teamet velge å benytte seg av 
Barometeret side 234. Verktøyet 
brukes på samme måte.

Prosjektleder kopierer opp 
verktøymal som deretter fylles 
inn med temaer 
prosjektlederen ønsker at 
teamet skal evaluere (et 
tema pr. del). Se eksempel på 
temaer under. Kopier opp en 
verktøymal til alle på teamet.

Verktøymalen kan skrives ut 
på www.prosjekthåndboka.no

Verktøymaler, penner

45–90 minutter

3–8 personer
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