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Dansk: projekt

 

Generel definition: enkeltstående arbejdsopgave, der har et klart mål, kræver planlægning og er afgrænset i forhold til
tid og ressourcer

Kommentar: Et projekt er en unik opgave med et veldefineret mål, ofte i form af et konkret produkt eller en
specifik ydelse. Et projekt kræver normalt deltagelse af flere personer, koordinering af mangeartede
aktiviteter og strækker sig typisk over et stykke tid. Det er derfor nødvendig med en grundig
forberedelse og en løbende styring. Et projekt har oftest en klar opdragsgiver og er styret af en
projektleder.

 

   

Dansk: projektimplementering
Foretrukken term

 

Dansk: projektrealisering

 

Generel definition: forløb, der virkeliggør et projekt

Kommentar: Implementeringen består af alt det, der skal til for at producere det planlagte output, fx mobilisering
og fordeling af ressourcer, ansvars- og opgavefordeling, indkøb, aktiviteter og produktion, m.v.

 

   

Dansk: input

 

Dansk: projektressourcer

 

Generel definition: ressourcer, der anvendes ved en indsats

Kommentar: De anvendte ressourcer kan fx være finansielle, menneskelige, tidsmæssige, organisatoriske eller
materielle.

Nedenstående to eksempler er gennemgående for begreberne input, projektindsats, output, resultat
og virkning, og illustrerer begrebernes indhold indenfor emnet Projektbegreber.
Eksempel 1 (kompetenceudvikling) input: Underviser, lokale og materialer samt midler til frikøb af
sagsbehandlerne i kommune X.
Eksempel 2 (fritidsklub) input: Lønomkostninger til to medarbejdere, leje af lokaler, indkøb af
materialer.

 

   

Dansk: projektindsats
Foretrukken term

 

Dansk: projektaktivitet

 

Generel definition: indsats, der indgår i et projekt

Kommentar: Indsatsen er de handlinger, aktiviteter, processer m.v., der omsætter projektets input til output.

Nedenstående to eksempler er gennemgående for begreberne input, projektindsats, output, resultat
og virkning, og illustrerer begrebernes indhold indenfor emnet Projektbegreber.
Eksempel 1 (kompetenceudvikling) projektindsats: Undervisning om tidsfrister, procedurekrav og
retssikkerhed, tre hjemmeopgaver og individuel sparring.
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Eksempel 2 (fritidsklub) projektindsats: Oprettelse af klub med sociale arrangementer og
sportsaktiviteter til børn i målgruppen.

 

   

Dansk: output

 

Dansk: projektleverance

 

Generel definition: det, der direkte er realiseret gennem en indsats

Kommentar: Outputtet er de konkrete produkter, services el. andet, som er produceret, udført eller leveret som
del af et projekts indsats.

Nedenstående to eksempler er gennemgående for begreberne input, projektindsats, output, resultat
og virkning, og illustrerer begrebernes indhold indenfor emnet Projektbegreber.
Eksempel 1 (kompetenceudvikling) output: 2 gennemførte kursusforløb med i alt 16 deltagere.
Eksempel 2 (fritidsklub) output: Der er afhold 136 fritidsaktiviteter på et år

 

   

Dansk: effekt

 

Generel definition: tilsigtet eller utilsigtet forandring, der følger direkte eller indirekte af en indsats

 

   

Dansk: resultat

 

Dansk: indsatsresultat

 

Dansk: outcome
Engelsk

 

Dansk: short-term effect
Engelsk

 

Generel definition: umiddelbar forandring, der følger direkte eller indirekte af en indsats

Kommentar: Resultatet er de effekter, som viser sig på kort sigt.

Nedenstående to eksempler er gennemgående for begreberne input, projektindsats, output, resultat
og virkning, og illustrerer begrebernes indhold inden for emnet projektbegreber.
Eksempel 1 (kompetenceudvikling) resultat: Forbedrede kompetencer hos sagsbehandlerne i
kommune X
Eksempel 2 (fritidsklub) resultat: Større netværk og øgede sociale kompetencer for børn i
målgruppen.

 

   

Dansk: virkning

 

Dansk: impact
Engelsk

 

Dansk: long-term effect
Engelsk
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Generel definition: vedvarende forandring, der følger direkte eller indirekte af en indsats

Kommentar: Virkning er de effekter, som viser sig på lang sigt.

Nedenstående to eksempler er gennemgående for begreberne input, projektindsats, output, resultat
og virkning, og illustrerer begrebernes indhold indenfor emnet Projektbegreber.
Eksempel 1 (kompetenceudvikling) virkning: Mere lovmedholdelig sagsbehandlingspraksis i
kommune X og medhold i flere klagesager.
Eksempel 2 (fritidsklub) virkning: Mindre kriminalitet blandt børn i målgruppen.

 

   

Dansk: målhierarki

 

Generel definition: flere mål, der er rangordnet efter, hvad man vil opnå på kort og langt sigt eller i forskellige faser

 

   

Dansk: projektdelmål

 

Generel definition: delmål, der indgår i målhierarki, og som er et projekts forventede output

Kommentar: Projektdelmålene beskriver antal, omfang eller rækkevidde af projektets aktiviteter, produkter eller
services, som tilsammen udgør projektets output.

 

   

Dansk: projektmål

 

Generel definition: mål, der indgår i målhierarki, og som er et projekts forventede resultat

Kommentar: Projektmålene beskriver det, som kommer ud af projektet på kort sigt, dvs. projektets umiddelbare
effekter.

 

   

Dansk: projektformål

 

Generel definition: formål, der indgår i målhierarki, og som er et projekts forventede virkning

Kommentar: Projektformålet beskriver det, som kommer ud af projektet på længere sigt, dvs. projektets
vedvarende effekter.

 

   

Dansk: projektproblem

 

Generel definition: forhold, som det kræver en velovervejet og målrettet indsats at påvirke, og som det er projektets
mål at gøre noget ved

 

   

Dansk: målgruppe

 

Generel definition: gruppe, hvis medlemmer en indsats er rettet imod

Formidlingsversion: En målgruppe er en gruppe, hvis medlemmer en indsats er rettet imod.
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Dansk: projektstyring

 

Generel definition: forløb, der aktivt og målrettet håndterer et projekts forskellige elementer for at sikre, at projektet
fungerer eller udvikler sig på en måde, der forventes at realisere det ønskede resultat

 

   

Dansk: resultatbaseret styring

 

Dansk: performance management
Engelsk

 

Dansk: result based management
Engelsk

 

Generel definition: projektstyring, der med udgangspunkt i et projekts forandringsteori og gennem monitorering af
projektimplementering og målopfyldelse styrer målrettet efter det ønskede resultat

Kommentar: UNDP karakteriserer resultatbaseret styring udfra fire grundlæggende elementer:
- Formuleringen af strategiske effektmål, som er styrende for indsatsen
- Præcisering af forventede effekter og organiseringen af indsatser og ressourcer herefter
- Løbende monitorering og vurdering af målopfyldelse
- Styrket ansvarliggørelse på baggrund af løbende feedback på målopfyldelse

 

   

Dansk: forandringsteori
Foretrukken term

 

Dansk: theory of change
Engelsk

 

Generel definition: forståelsesramme, der tydeliggør de antagne sammenhænge, som begrunder, at indsatsen realiserer
det ønskede resultat

Kommentar: Forandringsteorien viser klart og tydeligt alle de kritiske antagelser om årsags-
virkningssammenhænge, som binder indsatserne sammen med deres resultater.
Forandringsteori er beslægtet med projekt- og evalueringsredskaber som programteori og logisk
model (eng. logicial framework).

 

   

Dansk: monitorering

 

Generel definition: forløb, der periodisk eller løbende kontrollerer leveringsforløb, projektimplementering eller
målopfyldelse gennem indsamling af information fra udvalgte indikatorer

 

   

Dansk: indikator

 

Generel definition: kvalitativ eller kvantitativ variabel, der på en enkel og pålidelig måde kan bruges til at afspejle en
størrelse eller forandring
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Kommentar: En indikator er den skala hvorpå man måler eller vurderer noget. En indikator er i princippet neutral
eller ikke-normativ, den måler blot noget. En indikator kan derimod være mere eller mindre relevant
eller retvisende i forhold til et givet emne eller en målsætning.
Hvis indikatoren skal bruges til at vurderer et betingelse eller en målopfyldelse, skal den kobles
sammen med et kriterium.

 

   

Dansk: målopfyldelse

 

Generel definition: tilstand, der beskriver i hvor høj grad output eller resultat lever op til fastsatte mål

Kommentar: Vurderingen af i hvor høj grad projektimplementeringen eller resultaterne lever op til målene kan
bedst foretages ud fra indikatorer, der er fastsat på forhånd.
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