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KAPITTEL 8.  TVERRFAGLIG SAMARBEID SOM ARBEIDSFORM 
 

Målet med dette kapitlet er at du  

– kan karakterisere prosjektarbeid som arbeidsform 

– kjenner til ulike måter å organisere arbeidet på 

– kan identifisere konflikter og kjenne til metoder og teknikker for å håndtere dem 

 

8.1 Organisering av arbeid i prosjekt 
Prosjektarbeid er en vanlig arbeidsform for informatikere og interaksjonsdesignere. Et prosjekt er en 

tidsavgrenset organisasjon som opprettes for en bestemt, målrettet oppgave. Prosjektformen brukes 

når oppgaven er for omfattende, krevende eller vanskelig for en person innen tidsfristen: det kreves 

flere mennesker eller flere typer kompetanse enn det en person kan ha. Vi sier derfor at et prosjekt 

er enestående: det er unikt og hender bare en gang. Det betyr at det er nytt for alle som deltar i 

prosjektet.  

Prosjektarbeid er en måte å organisere arbeid på. Ordet organisere kommer fra latin organum: et 

verktøy for å gjøre noe, f.eks. et musikkinstrument og fransk organiser: gi struktur til, sette i system, 

ordne, tilrettelegge, innrette hensiktsmessig og få forskjellige deler til å virke som en helhet. En 

organisasjon er en stabil og formalisert struktur for organisering av arbeidet, der to eller flere 

mennesker jobber sammen og utfører oppgaver for å oppnå et mål som de deler. Målet kan være 

mer eller mindre klart formulert, og de trenger ikke dele det fullt og helt: men de må trekke i samme 

retning og bidra til formålet med organisasjonen som helhet. Et eksempel på en organisasjon er 

Universitetet i Oslo: der er det mange ulike mennesker som jobber med litt ulike saker for å forske og 

utdanne studenter. Vi har litt ulike mål for vårt eget arbeid, men jobber alle for UiO. UiO er en stabil 

organisasjon som vil bestå selv om alle vi som jobber der slutter.   

 

8.1.1 Prosjekt: stor, kompleks engangsoppgave 
Prosjektarbeid er altså definert som en tidsavgrenset, målrettet organisasjon. Prosjektorganisasjonen 

opphører når målet er nådd, dvs. at prosjektarbeid er mer enn vanlig fokusert på resultatet og målet 

for arbeidet. Prosjektarbeider er omfattende og/eller komplekst – eller begge deler – og krever ofte 

flerfaglig kompetanse. Som alle organisasjonsformer handler prosjektarbeid om en måte å organisere 

arbeid på: å dele arbeidet opp og sette det sammen igjen. I prosjekter er tid veldig viktig, så arbeidet 

skal fordeles både i tid (tidsplanlegging) og på person. I tillegg til å fordele arbeidsoppgaver og ansvar 

mellom de som jobber i prosjektet, må prosjektet etablere regler og verdier for gruppearbeidet og 

samarbeidet mellom prosjektdeltakerne. Det er viktig å etablere et godt samarbeidsklima slik at det 

blir arbeidet og ikke samarbeidet man bruker energi på.  

I de fleste omtaler av prosjektarbeid snakkes det om at planleggingen må være en avveining mellom 

den tiden man har, de folkene man har til rådighet (og deres kompetanse), og målet eller omfanget 

av prosjektet. Avveiningen mellom disse gir kvaliteten på prosjektet: har man lite tid kan man (i 

teorien) øke antall mennesker, eller omvendt, eller man kan senke ambisjon og mål om man verken 

har tid eller folk til å få til det man planla. Noen ganger ligger noen av disse variablene fast, f.eks. vil 

et studentprosjekt ha en fast tidsfrist og et bestemt antall personer, slik at det eneste man har av 

fleksibilitet er hvor mange timer prosjektdeltakerne legger ned og om prosjektet reduserer omfang 
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og ambisjon. For konsulenter, som fakturerer timer, vil folkene man har og de timene de kan bruke 

være det prosjektet koster, og hvis prosjektet har en fastpriskontrakt vil tid og folk være fastsatt. 

Trekanten tid, ressurser (eller kostnader), og omfang = kvalitet presenteres alternativt som at 

omfang og kvalitet bytter plass: tid, ressurser og kvalitet = omfang. Uansett er det viktig å forstå at 

det kan bli nødvendig å justere på en eller flere av disse variablene i løpet av prosjektet. 

       

Fordi prosjektarbeid er en engangsoppgave (som ingen har gjort tidligere) og ofte kompleks 

(sammensatt av mange, ulike deler) er det vanskelig å planlegge prosjektarbeidet, og det er lurt å 

lage sjekkpunkter (milepæler) for å justere planen hvis det viser seg at den ikke holder. I tillegg er 

enhver prosjektgruppe ny og må etablere samarbeidsformer som fungerer for dem.  

 

8.1.2 Å dele opp og sette sammen arbeidet 
Det finnes en rekke modeller for informatikkprosjekter som alle dreier seg om hvordan arbeidet skal 

deles opp og settes sammen. En klassisk modell er fossefallsmodellen, der man setter opp faser som 

prosjektet må gjennom for å utvikle et IT-system. Fossefallsmetoden kalles fossefall fordi det er 

vanskelig å gå tilbake og rette opp ting etter at en fase er avsluttet. Fossefallsmetoden brukes f.eks. 

når en del (fase) settes bort til en underleverandør, ved utflagging («outsourcing»), der f.eks.  

programmeringen gjøres av andre / i et annet land. I dag følger de fleste IT-prosjekter mer fleksible 

metoder slik at de kan ta hensyn til at ikke alt kan planlegges på forhånd og at man lærer og forstår 

mer underveis i et prosjekt. Nyere modeller inkluderer at utviklingen ofte skjer i iterasjoner, den 

mest kjente er informatikeren Barry Boehm sin spiralmodell. Mange IT-prosjekter følger smidige 

(«agile») metoder, der de jobber med å utvikle en del av gangen, og hele tiden sjekker del-resultater 

med oppdragsgiver. Smidige prosjekter trenger en ramme av overordnede planer, men utviklingen 

skjer bitvis.   
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(alle figurer fra James Cadle & Donald Yeates: Project Management for Information Systems, Prentice Hall) 

 

Modellene ovenfor handler om hvordan arbeidet skal deles opp i oppgaver og ordnes i sekvenser 

eller «arbeidsflyt». Helt konkret er det viktig å tenke på hvilke oppgaver som skal gjøres og hvilke 

resultater som skal produseres, til når (tidsfrister og milepæler), hvilke oppgaver som er viktigst og 

hvilke som avhenger av andre oppgaver, og hvilke kritiske milepæler som finnes for prosjektet. Det er 

nødvendig å ha en viss oversikt over arbeidsoppgavene og resultatene for å kunne fordele oppgaver 

og ansvar mellom prosjektdeltakerne.  

Det å dele opp arbeidet kan gjøres ved å fokusere på oppgavene som skal gjøres eller på resultatene 

som skal produseres. Uansett er poenget å dele opp arbeidet og fordele det mellom deltakerne i 

prosjektet. Man kan dele opp arbeidet i mindre oppgaver, og i mindre igjen, til det blir ganske 

konkret hva man skal gjøre. Eller man kan dele opp resultatet i deler, og i mindre deler igjen, slik at 

det blir klarere hva man skal produsere i løpet av prosjektet.  

     

Rekkefølge og flyt av oppgaver er viktig for fremdriften i prosjektet. Det kan være nyttig å fokusere 

spesielt på oppgaver som er kritiske eller som andre oppgaver avhenger av for å unngå venting.  
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Det mest vanlige er å planlegge rekkefølgen av oppgaver og knytte dem til tidsbruk og milepæler 

(som ofte er resultat-orientert) slik at man får oversikt over hva, når og hvor mye prosjektet skal 

jobbe. Her kan man ta utgangspunkt i oppgitte milepæler (f.eks. presentasjoner for oppdragsgiver) 

eller i estimert tidsbruk. I in1060 er det f.eks. naturlig å lage milepæler når prosjektgruppene skal 

presentere fra sine prosjekter. 

  

Et viktig kjennetegn ved studentprosjekter er at det ikke er utnevnt noen prosjektleder som holder 

oversikt over hvem som gjør hva. Ledelse og koordinering deles ofte i prosjektgruppa i fellesskap. Det 

kan være smart å lage et ansvarskart eller ta med i planene hvem som har ansvar for å kontrollere og 

koordinere arbeidet med et bestemt del-resultat: at fellesskapet skal ha ansvaret kan føre til at ingen 

tar ansvaret i tide.  

 

I tillegg til å dele opp arbeidet, skal det settes sammen igjen til en helhet. Koordinering og samarbeid 

må ses som egne oppgaver som også tar tid i prosjektet: samarbeid gjør at man får gjort ting som 

ikke er mulig å gjøre på egenhånd, men man må også bruke tid på selve samarbeidet. Prosjektarbeid 

handler derfor om å balansere prosjektoppgaven / det resultatrettede arbeidet og prosessen med å 

lage resultatet – det jeg tidligere har kalt: både design og design av design(prosessen). Dessuten må 

prosjektdeltakerne også klare å jobbe sammen internt og de må samarbeide med oppdragsgiver. Et 

godt prosjektarbeid håndterer alle disse dimensjonene: ser både helheten og delene i resultat og 

prosess, og klarer å samarbeide både faglig og sosialt slik at energien i prosjektet brukes på sak og fag 

og ikke på samarbeidsproblemer. En av de viktigste og kanskje vanskeligste dimensjonene ved 
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prosjektarbeid er at det er tverr- eller flerfaglig. I et tverrfaglig prosjekt er poenget at folk er 

forskjellige og kan forskjellige ting, og det kan derfor være vanskelig å finne en felles plattform for 

samarbeid. Dette kommer jeg tilbake til i 8.2. 

 

 

8.1.3 Rapportering og dokumentasjon 
<Hva er en god rapport kommer i neste uke.> 

 

8.2 Samarbeid i design 
Siden nesten alt designarbeid (i hvert fall for interaksjonsdesignere) foregår som prosjektarbeid, er 

samarbeid en viktig ferdighet. Samarbeid høres lett og hyggelig ut, men kan være skikkelig vanskelig 

og ta mye tid og krefter. Samarbeid handler om å jobbe sammen til tross for forskjeller.  

 

8.2.1 Samarbeid 
Vi definerer samarbeid som arbeid utført av flere personer der de er gjensidig avhengige av 

hverandre og der de har et felles mål i den forstand at hensynet til helheten er viktigere enn de 

enkelte bitene. F.eks. vil rapporten som helhet være viktigere enn hvert enkelt av kapitlene, men 

hvert kapittel er viktig for helheten i rapporten. «Gjensidig avhengige» er viktig å legge merke til: i 

samarbeid er alle avhengige av at hver enkelt gjør sin oppgave / produserer sin bit for at samarbeidet 

skal fungere som helhet. Bildet av fiskerne på stranden nedenfor, der folk samarbeider om å trekke 

båtene på land og der de samarbeider om å gjøre klar fangsten for salg illustrerer at samarbeid kan 

foregå på mange måter og i mange ulike former. En type samarbeid ser vi på et restaurantkjøkken 

eller under en operasjon der mange mennesker har hver sin fast definerte oppgave som inngår i en 

større helhet, nesten som i et orkester. En annen type samarbeid ser vi når vi må samarbeide og 

tilpasse oss andre i situasjonen, f.eks. når vi skal løfte et bord eller en sofa sammen, eller når vi 

trenger at en heller og en rører for at maten ikke skal klumpe seg. 
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Alle disse eksemplene viser noe interessant ved samarbeid: ofte gjør individene som deltar i 

samarbeidet hver sin bit eller del av arbeidet, og koordinerer med de andre enten det skjer på 

forhånd (som i orkesteret, restaurantkjøkkenet, operasjonsstuen) eller underveis ved å tilpasse seg 

den andre og konteksten (som når den ene heller og den andre rører, eller når man bærer en sofa 

sammen). Det finnes veldig få redskaper som krever samtidig samarbeid, og de fleste verktøy og 

maskiner er laget for å brukes av en person av gangen. Det beste eksemplet jeg vet om for et 

samarbeidsredskap er en stokksag (ofte kalt «tomannssag»), som brukes ved saging av tømmer. 

 

 

 

 

 

 

Samarbeid handler om å dele opp og sette sammen arbeidet, men også om å fordele arbeidet på 

forskjellige personer. I tillegg handler det om å gjøre egne samarbeidsoppgaver, det jeg tidligere (i 

kap. 4) kalte sammenføyningsarbeid, ved dels å planlegge hvordan de ulike oppgavene skal henge 

sammen og dels å sørge for at de faktisk gjør det i praksis. Sammenføyningsarbeid gjelder altså både 

det å planlegge for at flere bidrar i arbeidet og det å «føye sammen» bidragene dersom de ikke 

passer helt sammen. De som forsker på samarbeid vektlegger også det at man i velfungerende 

samarbeid er oppmerksom («aware») på hva andre gjør og at man selv gjør andre oppmerksomme 

på eget arbeid. Når det er flere som bidrar i arbeidet er det viktig for alle å vite hvordan arbeidet går 

både fordi det gjør ens egen oppgave enklere å gjøre og fordi det gjør at man kan steppe inn dersom 

en annens oppgave er gått i stå. Et eksempel på samarbeid er den velsmurte koordineringen av 

arbeidet i en kommunikasjonssentral der mange ting hender samtidig og hver enkelt må følge med 

på det som skjer for å gjøre en bra jobb. Eksempler her er flytårn og alarmsentraler: her gjør alle sin 

jobb og for å sikre god koordinering med andre viser de også hva de gjør når de vet at det vil være 

viktig informasjon for de andre i sin jobb (f.eks. en som overhører en ny telefon til alarmsentralen og 

forstår at den handler om en ulykke som allerede er registrert, eller en som ser at et fly er på feil kurs 

og snakker høyt for at andre skal overhøre det). En klassisk studie av samfunnsforskerne Christian 

Heath og Paul Luff viser i detalj hvordan ansatte i T-banesentralen i London samarbeider ved å gjøre 

andre oppmerksomme på ting gjennom høyt snakk eller bevegelser og gester.  I samarbeid er altså 

det å være oppmerksom på andre og gjøre andre oppmerksomme på eget arbeid en del av det å 

gjøre en god jobb. I hverdagslige situasjoner, som f.eks. når du snakker med en du kjenner om noe, 

vil du også justere hva du sier og hvordan du sier det ut fra hvordan du tolker at den andre forstår 

hva du sier og om eller hvordan den andre følger med. Dere snakker etter tur og du forstår når du 

kan ta ordet uten å avbryte. Du skjønner om du har sagt noe den andre tar ille opp selv om den 
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andre ikke sier noe: vi bruker mange «kommunikasjonskanaler» når vi kommuniserer og samarbeider 

med andre, og når vi samarbeider og kommuniserer i dialog er begge aktive (f.eks. med små 

bekreftelser på at du følger med). Man kan uttrykke mye mer kroppsspråket og ofte forsterker vi det 

vi sier med gester og ansiktsuttrykk – som gjør det enklere å forstå det vi sier.  

Når samarbeidet skjer over avstand er mye av denne normale samarbeidsoppførselen vanskelig å få 

til. Vi ser ikke hva andre gjør uten at de sier det, og vi må være ekstra tydelige når vi gjør andre 

oppmerksomme på eget arbeid. Oppmerksomhet i samarbeidet må kanskje gjøres helt eksplisitt. 

Noen samarbeidsverktøy lar oss se hva andre gjør (eller har gjort). Det å være fleksibel og tilpasse 

samarbeidet til situasjonen (som vi gjør når vi bærer et bord sammen) er også vanskeligere når vi 

kommuniserer via digitale kanaler. Vi kan si at digital kommunikasjon er en ganske smal kommunika-

sjonskanal som ikke lar oss kommunisere med kroppen (gestikulere) eller med bekreftelser (nikk og 

småkommentarer) med samme letthet som ved fysisk kommunikasjon. Vi har færre kommunika-

sjonskanaler å støtte oss på, noe som gjør at vi må konsentrere oss mer for å få alt med oss: vanlige 

forsterkninger med ansiktsuttrykk og gester er vanskeligere å formidle, og vi klarer kanskje ikke å 

tilpasse oss andre uten å snakke eksplisitt om det. Slike ekstra-språklige og dialogiske sider ved 

kommunikasjonen blir betydelig redusert i digital kommunikasjon, og gjør det mer slitsomt å 

kommunisere. Små fleiper eller bemerkninger som letter på stemningen i et møte blir vanskeligere 

hvis du får ordet hver gang du åpner munnen, og de små, uformelle møtene i korridoren blir 

vanskeligere hvis du må avtale et mer formelt møte hver gang.  

 

8.2.2 Et godt gruppearbeid (tips og ikke ferdig tekst) 
Et godt gruppearbeid gir kunnskaper og ferdigheter om både resultat: det faglige innholdet i 

prosjektet og prosessen: prosjektarbeid som arbeidsform, organiseringen av arbeidet, og 

samarbeidet i prosjektet. 

Her kommer noen tips til viktige ting å tenke på  

Et godt gruppearbeid 

- ikke for stor gruppe (og ikke for liten) 

- deltakerne er forskjellige og kompletterer hverandre 

- alle forstår og er enige i prosjektets mål (hensikt (purpose) og mål (goal)) 

- alle forstår sine oppgaver og hjelper hverandre 

- balanserer fokus mellom oppgave (hva må gjøres) og prosess (hvordan får vi det til) 

- atmosfæren er konstruktiv og trygg, alle kan si det de tenker 

- håndterer uenigheter og ulike meninger saklig og synes det er et pluss 

- alle deltar i diskusjonene, og alle blir hørt 

- alle ønsker å forbedre seg og gir og får konstruktiv kritikk   

- gruppa som helhet ønsker å lære av sine erfaringer og forbedre seg 

- en (eller flere) i gruppa kan ta rollen som koordinator/leder/pådriver 

 

Det er viktig at prosjektgruppa klarer å dele og fordele arbeidsoppgaver rettferdig, og at den kan 

revidere planene dersom ting ikke går helt etter planen.   

<her skal beskrivelse av oblig komme> 
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8.2.3 Team og gruppe 
Forskning på samarbeid og gruppearbeid er enige om at gruppene går gjennom noen faser før de blir 

velfungerende. Den første fasen kalles «forming»: her blir deltakerne kjent med hverandre og skal 

etablere seg som gruppe. I neste fase: «storming», møter deltakerne på ulikhetene seg i mellom og 

det kan oppstå uenighet. Forhåpentligvis jobber gruppa seg gjennom forskjeller og konflikter og går 

videre gjennom fasen «norming», der de blir enige om normer og regler for denne gruppa. En vel-

lykket gruppeprosess ender med en fredelig fase «performing», der alle kan være fokusert på 

oppgaven og det de skal gjøre, og ikke hverandre. Alle grupper (som er avhengige av hverandres 

arbeid) går gjennom denne prosessen i på en eller annen måte. Selv en gruppe som er etablert fra 

før, vil ha aspekter av denne prosessen hvis det kommer inn et nytt medlem: alle grupper preges av 

medlemmene sine og alle grupper preger også medlemmene sine.  

    

 

8.2.4 kjenn deg selv 
En av de viktigste lærdommene fra ledelseskurs er slagordet «kjenn deg selv», og det gjelder like mye 

for godt samarbeid som for god ledelse. Å kjenne seg selv og sine svakheter er viktig for ledere slik at 

de kan sørge for å ha et ledelsesteam rundt seg som kompenserer for egne svakheter: en rotete 

leder trenger ryddige medarbeidere, en kreativ leder trenger praktiske gjennomførere rundt seg. I et 

prosjekt trengs mange typer mennesker og kompetanse, men forskjeller i innstilling og kompetanse 

kan også føre til konflikter og irritasjon. Her er noen begreper som kan hjelpe til å forstå seg selv og 

andre på en konstruktiv måte, og som man kan bruke til å forstå hvorfor andre handler som de gjør. 

Det første begrepet er en enkel matrise over hvordan man kjenner seg selv og hva andre ser. Joharis 

vindu ble foreslått av Joseph Luft & Harrington Ingham på 1950-tallet (derav navnet) og er et enkelt 

oppsett for å forstå hvordan man kan bli bedre kjent med seg selv og la andre også bli bedre kjent 

med en selv. 
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Det som er kjent for meg og som jeg vet om kan jeg vise til andre, eller jeg kan skjule det. Det som 

ikke er kjent for meg kan likevel være synlig for andre, f.eks. er det ikke alltid lett å vite hvordan man 

virker på andre mennesker. Det som er ukjent for meg kan også være ukjent for andre og bare 

komme fram i f.eks. krisesituasjoner. I gode grupper og team kan man utvide grensene for hva man 

vet om seg selv ved å få ærlige og velmente tilbakemeldinger fra andre, og man kan vise mer av seg 

selv overfor de andre i et trygt samarbeidsmiljø. Mange gruppearbeids- og ledelseskurs handler om 

dette.  

En måte å bli kjent med seg selv finner vi i personlighetstester, mye brukt i ansettelsesprosesser. 

Personlighetstyper er ment å skulle fange noe av de trekkene vi har som «bestemmer» hva vi lettest 

gjør, f.eks. om vi er introverte eller ekstroverte. Her er det viktig å si at selv om en person egentlig er 

ganske introvert, kan personen holde gode foredrag og opptre naturlig i sosiale sammenhenger: 

personlighetstyper er mer nyttige som karakteristikk av atferd enn av personlighet, synes jeg. 

Noen av de kjente personlighetstestene bygger på psykologen Jungs typeteori og skiller mellom de 

sosiale, de planmessige, og de kreative. En kjent test (Myers-Briggs test) plasserer folk i fire 

kategorier basert på hva de føler seg mest komfortable med og lettest tyr til: 

- Hvor henter du din energi fra? Ekstrovert får energi fra aktiviteter og andre mennesker (E), eller 

introverte får energi fra stille refleksjon og tenkning (I) 

- Hvordan henter du informasjon? Det en kan sanse, fakta og detaljer (S for sensing), eller intuisjon, 

mønstre og helheter (N for iNtuisjon) 

- Hvordan treffer du beslutninger? Tenkning, logikk og objektive overveielser (T), eller følelser, 

situasjon, holdninger og verdier (F) 

- Hvordan organiserer du ditt liv? Strukturert og planlagt, metodisk, vurderende («judging») (J), eller 

fleksibel, spontan, med planlegging i siste øyeblikk (P) 

Dette gir 16 varianter av personligheter, med ulike styrker og svakheter. Hver type har selvsagt sterke 

og svake sider, og testen kan hjelpe en med å bli bedre klar over både de sterke og de svake sidene. 

Jeg tenker at man slik kategorisering kan brukes til å bli bedre kjent med seg selv og hvordan man blir 

oppfattet av andre, og til å forstå bedre hvorfor andre handler som de gjør. Å forstå at andre har 

andre preferanser kan gjøre at man ikke blir så lett irritert eller skuffet over andre, og det kan være 

nyttig i gruppearbeidet.  
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Personlighetstypene er også blitt brukt til å snakke om hvilke roller det er viktig å ha i et prosjekt, der 

noen av rollene faller ganske godt sammen med personlighetstypene. Også her er poenget at vi tar 

noen roller lettere enn andre – kanskje på grunn av personlighet, kanskje fordi vi er bedre til noe enn 

til andre ting. Men hvis en av de viktige rollene mangler, er det mulig for alle å ta dem. Rollene kan 

derfor være nyttige som påminnelser om hva som trengs i et prosjekt, og for å verdsette forskjellene 

mellom deltakerne.  

I følge Meredith Belbin er følgende ni roller nødvendige i et gruppearbeid: 

     

 

1. ideskaper, er kreativ og skaper nye ideer 

2. ressurshenter, er sosial og god til å hente inn ressurser og folk til prosjektet 

3. koordinator, er sosial og passer på at samarbeidet og fordelingen av arbeid fungerer 

4. pådriver, er den som passer på tidsfrister og får ting gjort 

5. vurderer, er kritisk og kommer med kritikk og konstruktive forslag  

6. lagspiller, er den som sørger for god stemning, er fleksibel og ser når andre trenger hjelp 

7. iverksetter, den som får ting til å skje, som setter i gang 

8. fullfører, den som sørger for å levere på tiden, som gjør den siste finishen 

9. spesialist, har fagkompetanse som er nødvendig for prosjektets kvalitet 

 

I tester for disse rollene vil du bli kjent med hvilke du liker best og hvilke som koster deg litt mer å ta 

ansvar for. Alle er nødvendige: vi trenger ideskapere, men også iverksettere og fullførere. Vi trenger 

lagspillere og pådrivere, osv. Også her er poenget at våre personligheter gir oss ulike forutsetninger 

for de ulike rollene, og at et prosjekt som in1060 kan brukes som en mulighet for å trene på mer enn 

en rolle. Uansett er det lurt å ha begreper som kan hjelpe oss å gjenkjenne roller og oppførsel og å 

kjenne og utvikle vår egen kompetanse.  
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