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Impact og spredning
Hvordan styrke Impact i søknader og spredning av 

resultater?



Ekstra fokus på impact & spredning 

Generelle tendenser etter flere søknadsrunder siden 2014

• Noen søknader er «faglig» tunge, og fokuserer for lite på det 

overordnede målet med prosjektet

• Prosjekter identifiserer og beskriver gjerne aktiviteter og resultater 

godt i søknaden – men så stopper det ofte litt opp

• Impact er ikke alltid lett å beskrive – henger tett sammen med 

Erasmus+ programmets overordnede prioriteringer 

• Søknader blir evaluert ved hjelp av evalueringskriteriet «Impact and 

dissemination»; dette vektlegges enda mer ved sluttevalueringer av 

prosjekt!
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Forbedringspotensial: mer spissede søknader 



Hva er Impact?

Et godt utgangspunkt for prosjektidéer

Hvilke(n) varig(e) og langsiktige endring(er) 

vil prosjektet bidra til?
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Definisjon: Effekten av aktiviteten og dets resultater på folk, praksis, organisasjoner og     

systemnivå

✓ Fortsatt bruk av resultatene etter prosjektperioden

✓ Implementering i organisasjonens strukturer

✓ Kommersialisering, «mainstreaming», akkreditering



Spredning av prosjektresultater

Bred og målrettet spredning av resultat bør være målet 

Start i god tid med resultatsspredning
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Skap 
publikum 

ved å spre 
resultater 
tidlig nok 

Lag 
kommunika
sjonsplan

Bruk 
Multiplier
Events til 
å nå ut!

Viktig for impact og bærekraft Hvilke aktiviteter gjør dere for å dele 

prosjektresultater, erfaringer, output og funn?



Spredning Anvendelse Impact



Mål- og resultatkjeden (Difi) 

aktiviteter / 

prosesser

produkter/

tjenester

bruker-

effekter

samfunns-

effekter 

innsats-

faktorer

Innenfor prosjektet Utenfor prosjektet

Impact chain (Nuffic) 



Mål for produkter & tjenester:

Uttrykker en ønsket tilstand for de produkter og eller tjenester 

som skal være levert i prosjektet. 

(målet er innenfor prosjektets kontroll). 

Aktiviteter/ prosesser:  

Brukermål 

Uttrykker en ønsket fremtidig tilstand for målgruppen(e) 

(målet er forventet)

Samfunnsmål 

Uttrykker en ønsket fremtidig tilstand for samfunnet. 

Innsatsfaktorer: penger, menneskelige ressurser, utstyr, institusjonell viten osv..

En tilstand

Definisjoner av mål på ulike nivå i resultatkjeden 



Introduksjon til 

Impact+ Exercice



Workshop – Impact+ Exercice

• The Impact+ Exercice – workshop utviklet av 

Dikus britiske (British council/Ecorys) og slovenske 

søsterkontor (CMEPIUS )

• Mål for workshopen = Impact+ exercise skal være 

et hjelpemiddel til å identifisere den ønskede 

innvirkningen («desired impact») til prosjektet

• Hjelper å: 

1. identifisere impact

2. Hvordan impact kan måles 

3. Hvordan samle data for å kartlegge impact

• Øvelsen kan fungere som startpunkt til en «impact

assesment plan» senere i prosjekt 
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Introduksjon til Impact+ Exercise

10Hentet fra workshop guide: side 5

• Hele øvelsen legger opp til en halv dag (3timer) opp 

til en hel dag (7 timer)

• Diku ønsker å introdusere verktøyet slik at faglig 

ansatte kan bruke det i søknadsprosessen

• Kan brukes i ulike stadier av prosjektstyring 

underveis, men er særlig relevant under 

prosjektplanlegging 



Videre: Fire steg i Impact+ Exercise

Del 1: definere 
prosjektmål og 
identifisere 
resultater og 
impact

Del 2: finne 
indikatorer for 
å måle 
resultatene og 
impact

Del 3: utforske 
datakilder og 
datainnsamling 

Del 4: sette alt 
samme i en 
oversiktlig 
tabell 



Universitetet i Stavanger – ConductIT

• Prosjekt:

• Partnerskap som utvikler nettkurs i 

samarbeid med arbeidslivet, med mål om 

å gjøre dirigentstudier mer tilgjengelige 

• Resultat (forventet):

• Online MOOC i dirigering 

• Studier/kurs som kombinerer MOOC med 

samlinger/on-campus («blended

learning»)

• Utgangspunkt: 

• Digitalisering av dirigentstudier, fleksible utdanninger og livslang læring 

• Bedre og mer tilgjengelig dirigentstudier gjennom digitalisering



Steg 1: Definer mål og forventet effekt 

1. Tenk gjennom 

prosjektskissen din og 

definer mål med prosjektet 

og forventet effekt.

2. Uttalelsen skal tydelig si 

hva prosjektet ønsker å 

oppnå.
Hva 

handler 
prosjektet 

om?



Steg 2: De forventede endringer  

1. Kartlegg endringer du forventer å skje som 

et resultat av prosjektet. Identifiser effekter 

på de fire nivåene (lærende/studentene, 

partnere, prosjektdeltakere og 

systemnivået)

2. Skriv forslagene på en klistrelapp og 

plasser dem i riktig boks. 

3. Det er uproblematisk at det er en 

kombinasjon av «outcomes» og «impacts»

4. Plasser lappene i de fire feltene



Steg 3: Diskuter impactskalaen

1. Ranger hvor viktig lappene i hvert felt er 

for å oppnå det overordnede målet i 

midtboksen. 

2. Impactscoren bør fokusere på egenarten 

til «outcomes» og «impacts» i hvert felt 

og ikke antallet lapper

3. Målet er å hjelpe prosjekter å finne 

området hvor man vil få mest «impact» 

og hvor man vil måtte fokusere mest på 

mht energi og ressurer. 

4. Velg feltet med høyest impact-score

Score?



Steg 4: Vurdering av outcomes/impacts

1. Velg det høyeste/ett av de høyest rangerte 

feltene

2. Man rangerer nå hver lapp i feltet med:

Veldig viktig 

Blandet / usikker

Ikke viktig 

3. Vurder hvor relevant hver outcome/impact

er for det overordnede målet i midtfeltet og 

hvor sterk koblingen til prosjektaktiviteter 

er 



Oppsummering + muligheter?

Oppsummering 

• Dette var en «teaser» på Impact+ Tool

• Viktigst: prosessen er målet med 

Impact+ exercise

• Dette kan være et nyttig verktøy dere 

kan ta med og bruke i prosjektet 

Muligheter

• Administrasjonen kunne f.eks. bistått 

prosjekter i en felles Impact-workshop?
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Spredning av 

prosjektresultater 



Oversikt over resultater innen HU – 2014-2018 
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Oversikt over resultater innen HU – 2014-2018 
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Høgskolen i Molde – Augmented Reality in Formal 

European University Education (AR-FOR-EU)

• Utgangspunkt: 

• Samle ekspertise og kunnskap om Augmented Reality og 

kartlegge gode utdanningspraksiser 

• Gjøre formell utdanning mer systematisert og up to date 

med mål om å utvikle et nytt og bedre utdanningstilbud

• Prosjekt:

• Partnerskap (5) som promoterer eksellense i utdanning, 

med mål om å minske overgangen mellom formell 

utdanning og arbeidslivet

• Resultat (forventet), bl.a.:

• Analytisk apport «teaching practices and industry needs»

• Teacher guide

• Utvikle to innovative kurs om augmented reality – blir testet 

som piloter ved institusjonene (eBook)

• Praktiske øvelser for studenter & videodatabase

• Online MOOCs i Augmented Reality (1 basic / 1 advanced) Kilde: AR-FOR-EU website 



Spredning av resultater i AR-FOR-EU (prosjektstart 2017)

• Steg 1: Kort tid etter prosjektstart: Nettside til prosjektet codereality.net

• Steg 2: Newsletter (hver 6 mnd) & social media & press 

• Steg 3: 6 Multiplier Events planlagt i prosjektet

▪ E1: i 2018 ble den første rapporten (IO1) 

presentert i Brussel 

▪ E 2-5: workshops som er temarettet; 

innspillbasert for å få tilbakemelding på 

kursinnhold, videoer og MOOC – koblet til 

eksisterende konferanser i partnerlandene

▪ E 6: Presentasjon av de innovative kursene i 

Brussel med policyrepresentering & 

kommisjonen

2017 2018 2019 2020

Launch

website 

E1: Brussel

Pres. rapport

E2, E3, E4, E5 i 

partnerlandene 

- workshop

E6 crriculum

launch event

Brussels

Presentasjon av prosjekt på div. konferanser



En konkret (kommunikasjons)plan

• Mål

• Målgrupper

• Budskap

• Kanaler

• Aktivitetsplan

• Evaluering

• Hvorfor

• Hvem

• Hva

• Hvor

• Når

• Hvordan

• Spredningsarbeidet bær gå bredere ut enn 

tradisjonelt kommunikasjonsarbeid 

• Flere institusjoner bruker kommunikasjonsavdeling 

aktivt til å bistå i søknadsskriving & til å bidra med 

spredning av resultater i løpet av prosjektperioden 



Nøkkelkanaler

Nettside Sosiale 
medier

Mediearbeid Nettverk og 
møteplasser

Nettside bør finansieres 

gjennom budsjettposten 

«Project Management and

Implementation» 

Planer om «Egne, tilrettelagte 

portaler» som IO resulterer 

ofte i vanlig nettsider

Noen prosjekter har

egne FB-sider, til å spre 

funn/mindre resultater 

eller til studentdrevne 

outputs slik at studenter 

kan kommunisere mm.

Bruk gjerne medier til å 

nå ut til et nytt publikum, 

lag gjerne videoer som 

presenterer prosjektet 

eller outputs, inviter 

gjerne Europa-

kommisjonen til et 

seminar

Planlegg (ulike) Multiplier

Events, legg gjerne deres

konferanse til en

eksisterende og relevant 

konferanse, bruk 

associated partners til å 

spre resultater 



diku.no

Spørsmål?
Ieva.serapinaite@diku.no / Thomas.de.ridder@diku.no
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Gi oss din tilbakemelding


