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Dansk Evalueringsselskab

Dansk Evalueringsselskab
inviterer til enestående workshop:
Etik og værdier i evaluering
7. maj 2012 i Dansk Arkitekturcenter, København.
Etiske problemstillinger er
udfordringer for de fleste, som
har berøring med evalueringsfeltet. I mange andre lande har
man søgt at håndtere disse
udfordringer ved at udvikle
guidelines for ’good practice’,
’golden rules’, etisk kodeks
m.m.

C/O Institut for
Statskundskab, Aalborg
Universitet
Fibigerstræde 1
9220 Aalborg Ø.
Telefon: 9940 8202
E-mail: sekretariat@dansk
evalueringsselskab.dk

Dansk Evalueringsselskab
(DES) vil gerne bringe den
internationale debat om etik i
evaluering til Danmark. På den
baggrund har DES inviteret
internationale toneangivende
kræfter til et seminar om etik
og værdier i evaluering. Med
denne satsning ønsker DES for

alvor at tematisere en dagsorden om etik i en dansk kontekst.
Din deltagelse i seminariet er
som medlem af DES gratis. Derfor er seminariet også forbeholdt DES’ medlemmer.
Hvilke etiske udfordringer kan
man pege på?
De etiske problemer
Et etisk problem involverer overvejelser om, hvad der er rigtigt
og forkert. Det er noget, du kan
være i tvivl om. Hvor langt kan
din fortrolighed f.eks. strække
sig, hvis du får kendskab til noget, som du mener, bør offentliggøres, men har lovet opdragsgiver eller andre interessenter at
holde hemmeligt? Hvad gør du i
en situation, hvor du ved, hvad
der er det rigtige at gøre, men
også at du udsætter dig selv for
en risiko, hvis du gør det?
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Som evaluator træffer man
løbende valg, som har etiske aspekter, f.eks. i måden
man kommunikerer med
dem, som evalueres - uden
at de nødvendigvis italesættes sådan.
Det etiske aspekt bliver
imidlertid ofte nærværende,
når man møder modstridende hensyn og konfronteres
med et dilemma: Det kan
f.eks. være: Du fornemmer,
at opdragsgiver har besluttet sig for en konklusion, og
bare vil have dig til at legitimere den. Hvad gør du?
Hvornår er grænsen for,
hvad du kan være med til
nået?
Du bliver i en evaluering
opmærksom på forhold som
f.eks. utilsigtede negative
konsekvenser af den evaluerede indsats, men det var
ikke en del af evalueringens
kommissorium, at have
fokus på dette. Hvordan
forholder du dig til det i den
endelige (officielle) afrapportering?
Rammerne for en evaluering du skal i gang med,
udelukker relevante interes-
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senter fra evalueringen.
Måske af hensyn til konklusionen, måske bare af hensyn
til tiden, økonomien eller af
andre praktiske grunde.

Vi ser frem til at drøfte alle
disse etiske udfordringer og
problemstillinger med vores
medlemmer. Vel mødt og
god fornøjelse!

Hvor langt vil du gå for at få
alle relevante interessenter
med? Eller dataindsamlingen gennemføres, uden det
tilsagn fra respondenterne,
som du godt ved er påkrævet.

Praktiske oplysninger:
Arrangementet ”Etik i Evaluering” Finansieres af Dansk
Evalueringsselskab og er
gratis for medlemmer. Er du
endnu ikke medlem kan du
henvende dig til sekretariatet og melde dig ind.

Hvad gør du ved den situation, at f.eks. en politiker toner frem på skærmen i nyhederne og fremlægger din
rapport på en måde, som
der ikke er belæg for? Har
du en etisk forpligtelse til at
tage til genmæle? Det er jo
ikke længere din rapport,
men du kender sandheden?
De etiske problemstillinger
er mangfoldige, og kan og
bør håndteres ved ærlighed
og integritet. Skal evalueringsfeltet gøre sig fortjent til
den indflydelse i styringen af
det danske velfærdssamfund, som vi har opnået de
senest år, kræver det, at vi
adresserer disse udfordringer.

Henvendelse til:
Dansk Evalueringsselskab
c/o Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet
Mette Bærentsen
sekretariat@danskevalueringsselskab
.dk
Tel: +459940 8202

Frist: fredag d. 27. april BEMÆRK begrænset deltagerantal! Maks 80 deltagere.
Tilmelding til på mail til sekretariatet. Tilmelding åbner
10. april
Sted:
Dansk Arkitekturcenter
Strandgade 27B
1401 København K
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OPLÆGSHOLDERE
Professor Michael Morris,
New Haven

Hanne Foss Hansen, Københavns Universitet

Michael Morris er professor
i psykologi ved University of
New Haven, hvor han forsker i etiske konflikter i
evaluering af programmer.
Han har fungeret som redaktør og drivkraft bag sektionen om etiske udfordringer i Det Amerikanske Evalueringsselskab. Hans bøger
omfatter bl.a. kodeks bedste praksis i evaluering,
fattigdom og den offentlige
orden, og myter om de magtesløse. Han har afholdt
workshops om etik i evaluering i USA og flere andre
lande

Hanne Foss Hansen er professor MSO ved Institut for
Statskundskab, Københavns
Universitet, hvor hun forsker
i forvaltningspolitik, styring
og evaluering. Hun har for
nylig afsluttet er projekt om
evidensbaseret praksis og
politikudvikling. Hanne Foss
Hansen har udgivet en lang
række artikler og bøger om
evalueringsmetode.

Seminaret afvikles hovedsagelig på engelsk.

Venlig hilsen
Vibeke Normann Andersen &
Mads Teisen
På vegne af Bestyrelsen for
Dansk Evalueringsselskab
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PROGRAM
Kl.
9.00

Ankomst, Kaffe-registrering

9.15 – 9.45

Velkomst ved DES’ bestyrelse

9.45-11.00

11.00-11.15

Introduktion til den etiske udfordring i evaluering:
Hanne Foss Hansen: Hvorfortage den etiske udfordring alvorligt?
Michael Morris: Den etiske udfordring
Diskussion

11.15-11.30

Pause

11.30-12.30

Din egen etiske udfordring: Introduktion til dit arbejde med den etiske
udfordring i evaluering: Oplæg til workshop ved Michael Morris

12.30-13.30

Frokost

13.30-14.30

Workshop i parallelle grupper (tre grupper på dansk én på engelsk)

14.30-15.00

Opsamling

15.00-15.30

Kaffe

15.30-16.30

Den etiske udfordring i en dansk evalueringskontekst:
Opsamling ved Hanne Foss Hansen

16.30-17.00

Hvordan kommer vi videre – arbejdsgruppe frem mod DESkonferencen
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