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Dansk: dokumentation

 

Generel definition: information, der indsamles og organiseres med henblik på nyttiggørelse eller bevisførelse

Kommentar: Dokumentation af en sag, et projekt el. lign. kan foretages med forskellige formål, fx styring,
vidensproduktion, bevisførelse, læring m.m.

 

   

Dansk: vidensproduktion

 

Generel definition: dokumentation, der er målrettet mod at frembringer viden

 

   

Dansk: statistik

 

Generel definition: vidensproduktion, der indsamler og anvender data, der kan omsættes til tal

Kommentar: Statistik kan fx komme fra eksperimenter, spørgeskemaer eller registre.
Statistik er ofte rent beskrivende, men kan også involvere beregning, fx gennemsnit, og slutninger,
fx statistisk inferens fra stikprøve til det generelle.

 

   

Dansk: udviklingsprojekt

 

Generel definition: projekt og vidensproduktion, der frembringer viden gennem afprøvning af en ny fremgangsmåde i
praksis

 

   

Dansk: forskning

 

Generel definition: vidensproduktion, der frembringer ny viden gennem formulering og godtgørelse af hypoteser efter
det pågældende forskningsområdes videnskabelige metoder

Kommentar: Ideelt frembringer forskning ny viden, men denne viden kan eksempelvis godt rette sig imod anden
allerede eksisterende viden, fx i form at reproducere resultater med henblik på bekræftelse eller
afkræftelse.

 

   

Dansk: kvalitativ forskning

 

Generel definition: forskning, der sigter mod at frembringe en forståelse af et givet forhold eller en given sammenhæng

Kommentar: Kvalitativ forskning sigter mod at frembringe en forståelse af menneskers handlinger, forestillinger
eller tanker. Kvalitativ forskning er derfor velegnet til at finde mulige forklaringer på, hvorfor
forholdene er, som de er.
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Dansk: casestudie

 

Generel definition: kvalitativ forskning, der undersøger et eller flere nutidige fænomener i deres naturlige kontekst med
henblik på at forstå deres sammenhænge

 

   

Dansk: kvantitativ forskning

 

Generel definition: forskning, der sigter mod at afdække forhold eller sammenhænge gennem indsamling og analyse af
data, der kan omformes til tal

Kommentar: Kvantitativ forskning sigter mod at frembringe forklaringer på forhold og sammenhænge. Kvantitativ
forskning er derfor velegnet til at finde mulige forklaringer på, hvordan forhold hænger sammen, fx
om en indsats har en bestemt effekt.

 

   

Dansk: systematisk forskningsoversigt

 

Generel definition: kvantitativ forskning, der sammenfatter resultaterne af flere studier og dermed giver et overblik
over, hvad flere studier har fundet frem til om et givet forhold.

Kommentar: Systematiske forskningsoversigter sammenfatter resultaterne af flere studier, udvalgt og vurderet
efter klare, foruddefinerede og systematiske kriterier. De udvalgte studier vægtes efter, hvor sikre
deres resultater er.

 

   

Dansk: kontrolgruppeforsøg

 

Dansk: kontrolleret forsøg

 

Generel definition: kvantitativ forskning, der undersøger forskellen i udfald mellem to grupper, der adskiller sig ved, at
den ene gruppe modtager en given indsats, og den anden gruppe ikke modtager den pågældende
indsats

Kommentar: Kontrolgruppeforsøg kan inddeles i tre niveauer.
- På det første niveau (lodtrækningsforsøg, på engelsk kaldet Randomised Controlled Trials, RCT)
har forskeren kontrol over, hvem der får indsatsen, og hvem der ikke gør, og kan dermed sikre sig,
at fordelingen er tilfældig.
- På det andet niveau er fordelingen mellem, hvem der får indsatsen, og hvem der ikke gør, ikke
tilfældig. I disse forsøg er fordelingen baseret på andre forhold, såsom lovgivning, administrative
forhold eller naturligt opstået tilfældighed.
- På det tredje niveau er kontrolgruppen ikke i alle relevante henseender identisk med den gruppe,
der modtager indsatsen. Kontrolgruppen er derimod eksplicit tilpasset med henblik på at ligne
interventionsgruppen mest muligt.

 

   

Dansk: statistisk analyse med kontrol

 

Generel definition: kvantitativ forskning, der undersøger udfaldet af en indsats og aktivt forsøger at kontrollere for
andre påvirkninger

Kommentar: Statistisk analyse med kontrol anvender ikke en kontrolgruppe, men forsøger derimod at korrigere
for andre mulige påvirkninger og dermed underbygge sammenhængen mellem udfaldet og den givne
indsats.
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Dansk: før- og eftermåling

 

Generel definition: kvantitativ forskning, der måler et givet forhold før og efter en indsats

Kommentar: Det, der adskiller før- og eftermålinger fra statistisk analyse med kontrol, er netop, at man i denne
metode så at sige måler brutto-udfaldet af en indsats uden at forsøge at korrigere for andre mulige
forklarende faktorer.

 

   

Dansk: viden

 

Generel definition: overbevisning, der gennem en eksplicit eller implicit begrundelse er sandsynliggjort sand

 

   

Dansk: statistisk viden

 

Generel definition: viden, der er begrundet i statistik

 

   

Dansk: erfaringsbaseret viden

 

Generel definition: viden, der er begrundet i en samling og bearbejdning af flere oplevelser

Kommentar: Erfaringsbaseret viden kan fx være resultatet af en enkeltpersons erfaringer over tid eller inden for
et bestemt emneområde. Det kan også være resultatet af en styret proces, hvor flere personer, fx
inden for en faggruppe eller en organisation, sætter ord på deres oplevelser i forhold til fx et
problem, en fremgangsmåde, en mål eller resultat m.v.

Udviklingsprojekter har eksplicit til formål skabe erfaring med noget nyt, fx en ny målgruppe, et nyt
område, en ny procedure etc.

 

   

Dansk: forskningsbaseret viden

 

Generel definition: viden, der er begrundet i forskning

 

   

Dansk: forskningsbaseret viden om effekt af indsats

 

Generel definition: forskningsbaseret viden, der omhandler effekt af indsats

 

   

Dansk: forskningsbaseret viden om målgruppe

 

Generel definition: forskningsbaseret viden, der omhandler målgruppe

 

   

Dansk: forskningsbaseret viden om risikofaktor
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Generel definition: forskningsbaseret viden, der omhandler risikofaktor

 

   

Dansk: bedømmelseskriterium for erfaringsbaseret viden

 

Generel definition: standard, der indeholder kriterium til bedømmelse af erfaringsbaseret viden

 

   

Dansk: krav om drift

 

Generel definition: bedømmelseskriterium for erfaringsbaseret viden, der vurderer, i hvilket omfang den
erfaringsbaserede viden er konkret og målrettet i brug

Kommentar: Bedømmelseskriteriet 'drift' drejer sig bl.a. om, i hvor høj grad den erfaringsbaserede viden:
- bruges i en konkret praksis (drift)
- er klart målrettet (formål)

Formålet tage ofte udgangspunkt i de forhold, som gav anledning til, at man iværksatte den
pågældende praksis (motivation). Derudover vil formålet typisk sige noget om, hvad det er, man
ønsker at gøre anderledes (problem), og hvem disse ændringer kommer til gode (målgruppe).

 

   

Dansk: krav om reproducerbarhed

 

Generel definition: bedømmelseskriterium for erfaringsbaseret viden, der vurderer, i hvilket omfang den
erfaringsbaserede viden er beskrevet, så den kan genbruges i andre sammenhænge

Kommentar: Bedømmelseskriteriet 'reproducerbarhed' drejer sig bl.a. om, i hvor høj grad den erfaringsbaserede
viden:
- er konkret beskrevet (skriftlighed)
- giver klare retningslinjer for, hvad man skal gøre (handlingsanvisning)
- begrunder sine anvisninger i en systematik (metode)

 

   

Dansk: krav om resultat

 

Generel definition: bedømmelseskriterium for erfaringsbaseret viden, der vurderer udfaldet af at anvende den
erfaringsbaserede viden

Kommentar: Resultat handler om, hvad der kommer ud af den praksis, er ligger bag den erfaringsbaserede viden.
Resultat handler først og fremmest om udfaldet for borgeren, dvs. hvad får borgeren ud af den
pågældende praksis. Resultat kan også beskrive følgerne af den pågældende praksis for andre
aktører, de organisatoriske rammer, økonomi m.v.

Bedømmelseskriteriet 'resultat' drejer sig bl.a. om, i hvor høj grad udfaldet af den erfaringsbaserede
viden dokumenteres med:
- egenvurdering
- casestudie
- før- og eftermåling
- statistisk analyse med kontrol
- kontrolgruppeforsøg

 

   

Dansk: krav om forankring

 

i-Term http://ss.iterm.dk/showconcepts.php

4 af 5 15-01-2015 13:36



Generel definition: bedømmelseskriterium for erfaringsbaseret viden, der vurderer grundlaget for den praksis, som den
erfaringsbaserede viden er udsprunget af

Kommentar: Forankring handler om, hvad det er, der danner grundlag og begrundelse for den praksis, som den
erfaringsbaserede viden kommer fra. Tager praksis fx udgangspunkt i erkendte problemstillinger, i
velkendte metoder eller i relevante dele af forskningen indenfor det pågældende område?

Bedømmelseskriteriet 'forankring' drejer sig bl.a. om, i hvor høj grad grundlaget bag den
erfaringsbaserede viden tager udgangspunkt i:
- en klar formulering af et praktisk, metodisk eller teoretisk udgangspunkt
- en eksplicit formulering af den røde tråd fra problem over indsats til resultat (forandringsteori)
- forskningsbaseret viden om målgruppe eller risikofaktorer
- forskningsbaseret viden om effekt af indsats

 

   

Dansk: krav om accept

 

Generel definition: bedømmelseskriterium for erfaringsbaseret viden, der vurderer, i hvilket omfang den
erfaringsbaserede viden er udbredt og anerkendt

Kommentar: Bedømmelseskriteriet 'accept' drejer sig bl.a. om, i hvor høj grad den erfaringsbaserede viden
godtages og støttes af:
- den udførende organisation
- andre uden for den udførende organisation
- eksperter inden for området
- brugerne
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