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Storyline
Tegn din prosjektreise

Verktøyet passer godt når prosjektet er ferdig, som en avsluttende gjennom- 
gang og evaluering av hele forløpet. 

Verktøyet tar utgangspunkt i en øvelse som står beskrevet i Best practices for 
facilitation av David Sibbet.

Formål
Evaluere og skape oversikt over prosjektperioden teamet har vært gjennom, 
med utgangspunkt i en visuell Storyline. Verktøyet samler opp viktige hendelser 
og gir alle mulighet til å reflektere over egen og/eller teamets utvikling. Deltakerne 
må formidle sin historie og sine opplevelser til resten av teamet, så alle kan 
ta læring av dette.

Verktøymalen kan både fylles ut individuelt og deretter deles ut i plenum,  
eller fylles ut av teamet i fellesskap som en felles historie (da kan det være lurt 
å tegne opp en stor Storyline på et stykke ark fra en papirrull), så alt får plass 
på samme verktøymal.
 
Gjennomføring
1. Del ut en verktøymal til alle på teamet.

2. Start med å navngi og fylle inn de ulike fasene dere har vært gjennom i 
 prosjektet på tidsaksen nederst på verktøymalen.

3. Fyll ut Storylinen individuelt med utgangspunkt i deres opplevelse av 
 prosjektet. Sett inn figurer/symboler der hver enkelt mener de passer inn   
 i prosjektforløpet. Lag gjerne egne symboler/figurer hvis dere savner noe 
 eller det gjør oppgaven enklere. Dere kan enten jobbe dere gjennom 
 historien kronologisk, eller hoppe mellom de ulike fasene hvis det er mest 
 naturlig når dere fyller ut. Skriv gjerne noen stikkord ved hvert av symbolene/ 
 figurene, så blir det lettere å forklare etterpå.

4.  Etter tur presenterer hver enkelt sin Storyline. Forklar hva de viktige hendelsene 
 handler om og hvorfor dere har plassert figurene der dere har gjort. Avslutt 
 med en gjennomgang av topp 5-listen.   

5.  Når alle har presentert, oppsummerer dere øvelsen: Var Storylinene relativt like 
 eller var det store forskjeller mellom de ulike opplevelsene av prosjektet? 
 Hva kan eventuelt være årsaken til så ulike opplevelser? Var det noen som 
 lærte noe nytt eller så noe de selv ikke hadde tenkt på? 

3–8 personer

30–90 minutter

Verktøymal, tusjer i ulike
farger, evt. post-it-lapper

Kopiere opp verktøymaler
(én til hver av deltakerne
på teamet)

Verktøymalen kan skrives ut 
på www.prosjekthåndboka.no

Tips!
Dersom noen trenger hjelp til 
å huske hva som har skjedd i 
prosjektperioden, kan dere bruke 
Gameplanen eller Prosjektpilen som 
hjelpemiddel (forutsatt at dere har 
brukt disse verktøyene 
underveis).

Lag gjerne Storylinen i et ekstra 
stort format ved å legge et langt 
ark fra en papirrull på gulvet, for 
så å tegne deres egen modell. 
Alle fyller ut sine opplevelser og 
refleksjoner etter fremgangsmåten 
som er beskrevet til venstre.  
Avslutt øvelsen med å gi hver 
deltaker tre te-lys, som de skal 
plassere på de tre mest lærerike 
stedene på Storylinen.
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