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3. EVALUERING

Evaluering er en vigtig del af projektudvikling, og det kan være en fordel at være 
opmærksom på evaluering allerede tidligt i processen. En løbende evaluering 
kan bidrage til at tilrette processen og understøtte projektets delmål og hoved-
mål undervejs, mens en effektevaluering kan bruges til at dokumentere, om og 
hvordan projektet opnår sine succeskriterier.

Procesevaluering
Projektudvikling er også en læringsproces, og evaluering er en struktureret 
måde at arbejde med de erfaringer, der opnås undervejs i processen, og som 
kan være afsæt for fremtidige beslutningsprocesser.

En procesevaluering skaber en dybere forståelse af, hvordan projektet fungerer. 
Det kan være en god idé at inddrage projektets samarbejdspartnere og inte-
ressenter i evalueringen ved at invitere til en evalueringssnak, et statusmøde 
eller workshop efter hvert af projektets milepæle.

Brug formålsøvelsens formål og delmål fra kapitlet Den gode idé som bag-
grund for den løbende procesevaluering, og tilret projektets aktiviteter for bedre 
at kunne opnå projektets mål.

Effektevaluering
Det kan være meget værdifuldt at kunne dokumentere projektets resultater og 
den værdi, som projektet er med til at skabe. Det kan være resultater, der gav-
ner lokalområdet, samfundet, klimaet eller særlige brugergrupper. Hos nogle 
fonde og bidragydere er evaluering et krav, og en effektevaluering kan tydelig-
gøre projektets værdi over for omverdenen. Tydelige resultater kan skabe nye 
muligheder for yderligere finansieringskilder i eventuelle nye faser af projektet.
For at kunne udarbejde en effektevaluering er det vigtigt fra starten af projek-
tet at være opmærksom på projektets succeskriterier. Det er i den forbindelse 
vigtigt at huske at lave en nulpunktsmåling ved projektets start på alle de pa-
rametre, man senere vil måle projektets succes på. På den måde kan man se, 
om projektet har skabt effekt, såsom et lavere energiforbrug i en bygning eller 
et øget antal besøgende efter projektets gennemførelse.

Det er værd at overveje, hvordan man i projektet vil måle effekten. Er det via et 
spørgeskema, eller kan data hentes fra elselskabet eller en tællemaskine? 
Herunder kan I finde en skabelon til evaluering af projektets succeskriterier.
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4. SKABELON FOR EFFEKTEVALUERING

Delmål Succeskriterie Nulpunktsmåling 
ved projektstart

Effektmåling ved  
projektafslutning

Fremme muligheden 
for at deles om ener-
gi og ressourcer

40% af landsbyens 
beboere har delt 
deres ressourcer 
via fælles deleord-
ninger

Et spørgeskema via 
borgerforeningens 
facebookside an-
gav ved projektstart 
at 5% deles om res-
sourcer. 

Et spørgeskema via 
borger foreningens 
facebookside an-
gav ved projektaf-
slutning at 35% har 
delt deres ressour-
cer. 

Skabe et lokalt mø-
dested

25 % af byens be-
boere benytter det 
grønne forsamlings-
hus

En optælling af 
medlem skaber 
i det grønne for-
samlings hus viste 
ved projektets start 
0 medlemmer. 

En optælling af 
medlem skaber i det 
grønne forsam-
lingshus viste ved 
projektets afslutning 
200 medlemmer. 


