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Teateret
Tilstandsrapport på individuelle roller og arbeidsfordeling

Verktøyet anbefales når teamet har jobbet sammen en stund og dere 
trenger å få oversikt over hvordan alle har det i prosjektet. 

Verktøyet er inspirert av en øvelse i heftet I samme båt som er utarbeidet av 
Sølvpilen prosjektdesign.

Formål
Gi teamdeltakerne en oversikt over tilstanden i teamet. Dette kan være ekstra nyttig 
når enkelte deltakere ikke har funnet sin plass, føler frustrasjon eller usikkerhet 
rundt oppgaver eller noen av de andre deltakerne. Eller når motivasjonen har sviktet 
og prosjektet føles tungt. Hver enkelt får muligheten til å reflektere over sin egen 
og de andres rolle i prosjektet og teamet akkurat nå, og sjansen til å dele dette 
med de andre. Så blir det lettere å verdsette og forsterke positiv atferd – og hjelpe 
hverandre med å justere og utvikle det dere ikke er så gode til. Verktøyet bidrar 
til at det er enklere å gi direkte og ærlige tilbakemeldinger til hverandre. 

Gjennomføring
1. Ta utgangspunkt i metaforen og rollekartet, og plasser dere rundt et bord  
 eller i en sirkel med stoler. Se på teateret som prosjektet dere jobber med,  
 på scenen er det ulike roller og arbeidsoppgaver. Tolk figurene fritt.

2. Bruk noen minutter på å reflektere individuelt over hvem på teateret du  
 føler at du er for tiden? En person kan godt ha flere roller og arbeidsoppgaver. 
 
3. Når alle er ferdige, tar dere en runde hvor alle forteller hvor de har plassert  
 seg på rollekartet, og sier litt om hvordan det oppleves. For eksempel: ”Jeg  
 har plassert meg selv tre steder: 1, foran mikrofonen fordi jeg prøver å  
 bidra mest mulig og ta ordet når det trengs, 2, tittende frem bak fjellet fordi  
 jeg er usikker på om den jobben jeg gjør er bra nok og blir verdsatt av  
 resten av teamet, og 3, hengende fra taket fordi jeg føler at jeg må kaste  
 meg ut i nye utfordringer hele tiden og ikke helt vet hva jeg holder på med.”  
 Resten av teamet kan godt komme med kommentarer når en deltaker har  
 snakket om seg selv i noen minutter. Diskuter hvorvidt det er samsvar mellom 
  det deltakeren selv forteller, og det de andre oppfatter.

4. Når dere har vært innom alle deltakernes roller, oppsummer med å snakke  
 om hvorvidt noe overrasket dere – og eventuelt hvorfor? Er det behov for  
 å foreta noen justeringer eller avklaringer i forhold til arbeidsfordelingen  
 eller hvordan dere jobber sammen? 

5. Avslutt med en runde om hva dere kan ta med dere videre fra øvelsen, og  
 eventuelt hvordan dere skal følge opp det som har kommet opp.

Tips!
Noen dager etter at øvelsen er 
gjennomført, kan prosjektleder 
ta initiativ til å samle teamet til en 
oppfølgingssamtale. 

For variasjonens skyld kan teamet 
velge å benytte seg av Båten side 
240. Verktøyet brukes på samme 
måte, men med en båt som tem-
plate og metafor.

3–8 personer

1–2 timer

Verktøymaler, penner

Kopiere opp verktøymaler 
(én til hver deltaker). 
Evt. bruk en felles verktøymal 
til å snakke rundt).

Verktøymalen kan skrives ut 
på www.prosjekthåndboka.no
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