Evaluering;

mere end en
objektiv undersøgelse
Af Susanne Knudsen og Mette Gravgaard Poulsen

Selv et kort kursus kan gøre en stor forskel for deltagerne. To kursister fortæller
her med egne ord, hvad et evalueringskursus har gjort for deres faglige udvikling
og organisationens læringspotentiale.

KURSUSOPLEVELSE: Den 8. september 2009
mødte vi - to konsulenter fra udviklingsenheden
i SKAT Betalingscentret i Ringkøbing - op hos
Attractor i Århus til et kursus i anerkendende
evaluering. Spændte og forventningsfulde var
vi. Vi havde nemlig i nogen tid talt om, at vores
evalueringsmetoder ikke længere bar frugt på
den ønskede måde. Vi var blevet lidt for vant til
bare at sende et spørgeskema ud til medarbejderne stort set ukritisk og nærmest pr. automatik.
Det gjorde vi hver gang, vi afsluttede et projekt
eller en aktivitet. Svarprocenten var dalende, og
vi sad med en klar fornemmelse af, at medarbejderne ikke kunne se meningen med de mange
spørgeskemaer længere. De var ikke i stand til at
se sammenhængen mellem det, vi spurgte om,
og de aktiviteter vi satte i værk.

af de, der skal evalueres, og bevidstheden om
de påvirkninger, der sker i evalueringen, bruges
som et aktivt redskab til at skabe læring.

Fantastiske undervisere
På vores første kursusdag blev vi mødt af et par
fantastiske undervisere, Hanne og Thomas. Og
de gik lige på. For at øge kursisternes bevidsthed
om den læring, der potentielt kan skabes gennem
evaluering, blev vi indledningsvis præsenteret for
spørgsmål, der straks satte tanker i gang omkring
vort eget udbytte af kurset, f.eks. ”hvad har dette
kursus sat dig i stand til?”. Inden vi nogensinde
var kommet rigtigt i gang med kurset, havde vi
på sin vis allerede evalueret det! Spændende,
nytænkende og ganske anderledes end vi havde
forventet. Det viste sig at være startskuddet på
et par fantastiske kursusdage. Sjældent har vi
Objektivitet findes ikke
været så opfyldte af god energi, spændende,
Vi fandt ellers selv, at vi havde ret godt styr på nye metoder og tanker.
det der med, at vi ikke skulle spørge om noget,
medmindre vi rent faktisk også ville bruge de Hjemmeopgaven
fremkomne resultater. De erfaringer, vi havde med I den mellemliggende periode skulle vi arbejde
evalueringer, udsprang hovedsagligt af arbejdet med en hjemmeopgave. Vi besluttede os ret
med medarbejdertilfredshedsundersøgelser, pro- hurtigt for, at vi ville vælge en hjemmeopgave
jektevalueringer og ledelsesevalueringer. Kurset i hver for at få mest mulig læring ud af opgaven.
anerkendende og værdiskabende evaluering var Susanne tog fat på en opgave med opdraget;
derfor en kærkommen lejlighed til at få et nyt per- ”Hvad forventer din organisation, du skal hjem
spektiv på de mange evalueringer. Traditionelle og gøre i forhold til evaluering?”, og Mette
evalueringer arbejder med en opfattelse af, at valgte at undersøge; ”Hvilke grundlagslogikker
vi kan forholde os objektivt til genstandsfeltet, for evaluering findes i din organisation?”. For at
hvilket ikke er opfattelsen i den anerkendende kunne anvende den nye viden, vi opnåede på
og systemisk inspirerede evalueringstilgang. En kurset, var det nødvendigt at inddrage lederne
vigtig læresætning inden for dette paradigme er, og vores nærmeste kolleger i udviklingsenheden.
at det, man undersøger, uundgåeligt påvirkes af En fælles forståelse for de forskellige evalueringsevaluator. Objektivitet som begreb eksisterer altså paradigmer er nemlig en forudsætning for at
ikke. Derudover indeholder den anerkendende undgå fremtidige misforståelser vedrørende
evalueringsform en højere grad af inddragelse evalueringer. Derudover havde vi behov for at

gøre opmærksom på de nye metoder, vi havde
tilegnet os, så også vores kolleger kunne drage
nytte af vores viden på området. Vi besluttede os
således for at indkalde et udsnit af vore nærmeste
kolleger samt ledere i Betalingscentret til en form
for fokusgruppeinterview af 1 times varighed. Vi
udarbejdede fem åbne og generative spørgsmål.
Generative spørgsmål er karakteriseret ved, at
de skaber læring, udvikling og forandring, f.eks.:
”hvilke forskelle skal evalueringsprocessen bidrage til at skabe for dem, der deltager i den?”. I
stedet for at spørge dem direkte skulle spørgsmål
af denne karakter få deltagerne til selv at opnå
en erkendelse af, hvad det var, den nye metode
inden for evaluering kunne bidrage med. Under
denne første del af interviewet var den ene af os
interviewer og den anden observatør.
Observatøren brugte interviewet til at få undersøgt, hvilke grundlagslogikker der fandtes i
vores organisation blandt andet ved at lægge
nøje mærke til brugen af betydningsbærende
ord. Hvordan taler deltagerne om evaluering, og
hvilke ord bruger de? Den måde, man taler om et
emne, er typisk et udtryk for, hvilket paradigme
man befinder sig i og altså hvilke logikker, der
grundlæggende findes. Som afslutning på interviewet gennemgik observatøren nu de forskellige
evalueringer, vi foretager i vores organisation, og
fik deltagerne til specifikt at sætte dem ind under
de forskellige grundlagslogikker. Det viste sig
hurtigt, at denne øvelse blot var en bekræftelse
af det, observatøren havde set undervejs i interviewet, nemlig at deltagernes logikker stemte
fint overens med deres sprogbrug.

at evalueringer er andet og mere end blot en
objektiv undersøgelse og havde på egen krop
mærket den værdiskabende og anerkendende
evaluerings metodik. På fornemste vis havde vi
altså både fået svar på vore spørgsmål og opnået
en læring af vore nye metodikker i vores egen
organisation. En fantastisk oplevelse for os to
kursister.
Tænkes ind i hele processen
Vi glædede os selvsagt til at fremlægge vores
oplevelser med hjemmeopgaven og fik også
rig lejlighed til at berette om den på de sidste
to kursusdage. Vi har nu en større bevidsthed
om, at man ikke behøver at lægge sig fast på
en enkelt grundlagslogik, men at de forskellige grundlagslogikker kan bidrage med noget
forskelligt afhængigt af situationen. Endvidere
blev vi opmærksomme på, at det at arbejde med
anerkendende og involverende evalueringer også
er med til at give de evaluerede et ansvar. Et
ansvar, de måske ikke har lyst til eller ikke magter
at påtage sig. Noget af det mest berigende ved
kurset var erkendelsen af, at evalueringer ikke
blot er afslutningen af et projekt. Tænkes det
derimod ind i hele processen, opnår man særdeles
værdifuld læring undervejs, som kan være med
til at berige og forbedre vores arbejdsplads. Vi
opnår således ikke blot, at evalueringen fortæller,
hvorvidt vi er nået fra A til B i en udviklingsproces,
men den er med til at uddrage bevidst læringen
af det, der førte os fra A til B. Den læring kan vi
således bruge til at skabe endnu bedre processer
fremadrettet
Kurset har været med til at ændre vore egne
grundlagslogikker på den måde, at vi er blevet
særdeles bevidste om, at undersøgelse påvirker.
Vi har derudover oplevet, at medarbejdere, der involveres, bliver langt mere glade og engagerede.

Til slut stillede vi dem så det faktiske spørgsmål
”Hvad forventer din organisation, du skal hjem
og gøre i forhold til evaluering?”, som intervieweren skulle have undersøgt. Stort set alle var
enige om, at skulle de blot have besvaret dette Tak for det!
spørgsmål på vanlig vis, havde de aldrig nået til
den erkendelse og opnået den viden omkring
emnet, som de rent faktisk gjorde. De vidste nu,

