NUMMER 17

DES

NY HED S BR EV

JULI 2012

ÅRSKONFERENCE

I DETTE NUMMER:
ÅRSKONFERENCE

1

ETIK OG VÆRDIER I EVALUERING

2

HUSK! HUSK! HUSK! HUSK!
DES årskonference og de professionelle udviklingsseminarer afholdes i år torsdag den
20. september til lørdag den
22. september 2012.
Temaet for konferencen er
»Evaluering på kanten«.

DANSK
EVALUER INGSSELSKAB

DANSK
EVALUERINGSSELSKAB

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

Tilmelding til konferencen og
de professionelle udviklingsseminarer sker elektronisk på
vores hjemmeside: http://
www.danskevalueringsselskab
.dk/konference2012.htm Herefter vil en faktura blive fremsendt.
Sidste frist for tilmelding er 1.
september 2012!
Husk også at tilmelde dig postersession — dette gøres i
tilmeldingsblanketten til konferencen.
Prisen for deltagelse i konferencen fredag den 21. september til lørdag den 22. september 2012 eksklusiv overnat-

ning er 2.800 kr. for medlemmer af Dansk EvalueringsSelskab og 3.350 kr. for ikkemedlemmer.

ding, Skovbrynet 1, 6000
Kolding, Tlf. +45 7634
1100. Koden *DES* angives
ved booking på hotellet.

Torsdag den 20. september
2012 vil der, ligesom tidligere
år, være mulighed for at deltage
i en række professionelle udviklingsseminarer. Prisen for hele
dagen inkl. middag om aftenen
vil for medlemmer være 1.400
kr. For ikke-medlemmer vil prisen være 1.750 kr.

Har du spørgsmål til konferencen, er du velkommen til
at kontakte vores sekretariat
på e-mail:
sekretariat@danskevalueringsselskab.dk.

Prisen for deltagelse i hele arrangementet er 3.900 kr. for
medlemmer og 4.800 kr. for
ikke-medlemmer.
Det maksimale antal deltagere i
de enkelte seminarer og sessioner er begrænset, og tilmeldinger registreres efter »først-tilmølle-princippet«.
Vi beder dig være opmærksom
på, at priserne også i år er uden
overnatning, da du selv skal
sørge for overnatning i forbindelse med konferencen. Konferencen afholdes på Comwell Kol-

På hjemmesiden
www.danskevalueringsselskab.dk kan du læse mere om selskabet og dets aktiviteter. Her kan du også holde dig opdateret på sidste
nyt om konferencen.
Du har mulighed for at tegne
et medlemskab ved Dansk
EvalueringsSelskab ved at
udfylde og indsende tilmeldingsblanketten på vores
hjemmeside: http://
www.danskevalueringsselska
b.dk/blivmedlem.htm
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I det følgende følger lige
dele referat, og lige dele
reklame for DES’ initiativ
om Etik og værdier i evaluering.
Målet er at inspirere dig til
at deltage i debatten.
Den 7. Maj inviterede DES
til seminar om etik og værdier i evaluering. Baggrunden var en erkendelse af, at
mens de etiske udfordringer
i evaluering i mange andre
lande optager evaluatorer,
er der ingen større debat
om emnet herhjemme. Den
vil vi gerne være med til at
skabe. I DES har vi ikke, – i
modsætning til i mange af
vores søsterselskaber - et
”etisk kodeks”, et sæt værdier eller andet, der kan
vejlede os som evaluatorer.
Et etisk kodeks er ikke nødvendigvis vejen frem, men vi
synes, at diskussionen er
vigtig.
Til dagen havde DES hentet
Professor Michael Morris fra
Universitetet i New Haven til
Danmark. Morris er profes-

sor i etik og beskæftiger sig
netop med etiske spørgsmål
i evaluering. Han arbejder
desuden tæt sammen med
det Amerikanske evalueringsselskab AEA.
Til at matche Morris havde vi
inviteret professor Hanne
Foss fra statskundskab på
Københavns Universitet til
dels at indlede, og dels at
samle op på workshoppen
og sætte en dansk ramme
om den etiske udfordring.
Morris tog udgangspunkt i
Det Amerikanske Evalueringsselskabs 5 principper
for evaluering, og ledte gruppen igennem en lang række
etiske dilemmaer. Det er vel
rimeligt at sige, at de fleste
af os blev udfordret, - og at
det netop var meningen.
Efter formiddagens oplæg
fra henholdsvis Hanne og
Morris splittede seminaret
efter frokost op i grupper for
at arbejde med egne etiske
udfordringer, - under ledelse
af enten Morris, eller en af
de forskningsmæssigt tunge
evaluatorer, vi har i DES.

Mens Morris bidrag med et
ocean af erfaringer og refleksion, bidrog Hanne i høj grad
til konkretisering. For det
første fik vi en begrebsafklaring. Etik er ikke hvad som
helst. Det er faktisk ganske
konkret.
For det andet er der historien. Man kan føle sig forfærdelig ”grøn” når en evaluator
af Hanne Foss’ tyngde præsenterer de etiske diskussioner, der faktisk har fundet
sted i DES igennem 2000 –
2002.
For det tredje er der den
samfundsmæssige og danske kontekst, der gør det
relevant at arbejde med
disse dilemmaer i 2012.
Hvad er det udviklingstendenserne i den vestlige verden i denne kontekst?
Vi ser en stadig tættere
kontrol af evaluatorer fra
opdragsgiveres side, vi ser
en vækst i akkrediteringskoncepter, uden at vi har et
klart billede af, hvordan de
forholder sig til evaluering,
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og vi ser en ændret balance
mellem eksterne og interne
evaluatorer.

Arbejdsgruppe i DES-regi
frem mod konferencen – og
næste generalforsamling

Læg dertil hvad der er særligt dansk: Vores samarbejdskultur, det, at alt er
åbent for forhandling - også
evalueringsresultater!

På denne baggrund var det
naturligt at nedsætte en
arbejdsgruppe om etik og
værdier i evaluering, der
frem mod konferencen i
september og generalforsamlingen dér skal diskutere, hvordan DES fremadrette
kan arbejde med etiske og
værdimæssige spørgsmål.

Og læg endelig den aktuelle
krisekontekst oveni. Fører
den ikke til øget politisering
og har budgetnedskæringer
ikke konsekvenser for vores
evalueringer rækkevidde og
udtryk?
Der er med andre ord temmelig meget at forholde sig
til, som evaluator i Danmark
i dag.

mune. Desuden UCLA på
distancen.
Næste møde er planlagt til
onsdag den 29. August. Du
er meget velkommen.
Kontakt til Mads Teisen
(mateis@tmf.kk.dk) eller
DES’ sekretariat.

Arbejdsgruppen holdt sit
første møde den 21. Juni og
tæller p.t. medlemmer fra
Socialstyrelsen, Forsvarskomandoen, Institut for Menneskerettigheder, Haslebo
og Partnere samt Gentofte,
Solrød og Københavns Kom-

STEMNINGSBILLEDER FRA ETIK SEMINARET D. 7. MAJ

