
 

 

  
 

EFFEKTIV PROSJEKTPLANLEGGING GJENNOM JENGA:  

EN AKTIVITET SOM HJELPER DELTAKERNE MED Å IDENTIFISERE RISIKO OG ANERKENNE 

KOMPETANSER SOM ER NYTTIG I RISIKOSTYRING  

 

Etter å ha spilt dette spillet, skal deltakerne være i stand til å analysere nøkkelkomponenter i et 

prosjekt og vurdere deres iboende risiko, for å identifisere strategier for å eliminere og/eller 

minimere disse risikoene til et akseptabelt nivå. Deltakerne bør forstå rollen til følelser i 

risikohåndtering, og rollen til team i å gi emosjonell støtte i vanskelige situasjoner. 

 

Råd: 5-8 deltakere / 45 minutter / ett sett Jenga 

Bruksanvisning:  

• Begynn med å forklare reglene for Jenga-spillet.  

• Be gruppen tenke på et hypotetisk prosjekt (dvs. å være vertskap for en 

sommerfestival), eller be dem foreslå et faktisk prosjekt de jobber med for øyeblikket.  

• Fortell dem at de skal forestille seg at Jenga-tårnet representerer prosjektet deres, og 

at hver blokk er ett område eller element i et slikt prosjekt (et team, økonomi, 

forfremmelse, logistikk osv.).  

• Åpne en diskusjon om hvilke elementer i prosjektet deres er og navngi dem, utfordre 

deltakerne til å tenke utover hovedkomponentene.  

• Mens du diskuterer, be deltakerne om å begynne å bygge et Jenga-tårn.  

• Når du er klar, gå videre til å snakke om risikoer i hvert område av prosjektet. Forklar 

begrepet risiko inkludert fysisk og følelsesmessig sikkerhet, skade på eiendom, 

økonomisk sikkerhet, omdømme, etc.  

• Be hver deltaker om å identifisere en enkelt risiko i hvert område av prosjektet sitt, og 

deretter få vedkommende til å fjerne en blokk fra tårnet.  

• Gjenta forrige trinn til enten tårnet faller, eller gruppen ikke kan tenke på noen andre 

rimelige risikoer. 

 

 

 

 

 

 

1 https://en.wikipedia.org/wiki/Jenga 
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Refleksjon i læringsfellesskapet:  

Likte du spillet? Hva var den mest utfordrende delen? Hvordan opplevde du å jobbe i teamet 

ditt? Var det vanskelig å identifisere risikoer? Er det viktig å snakke om risiko i prosjektledelse?  

Hva hjalp deg til å ta en beslutning om å fjerne en bestemt blokk? Var miljøet nyttig? Hvordan 

kan du relatere dette spillet til risikostyring?  

Hvilken kompetanse er nyttig i risikostyring? Hva kan du gjøre for å utvikle dem? 

 

 

 

Tips til tilretteleggere  

• Hvis du har noen få sett med Jenga, kan du legge til rette for denne aktiviteten med 

noen få grupper samtidig. 

 


