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1. Indledning 
 

Benefit4Regions (B4R) er et Interreg-projekt der 11 projektpartnere fra det offentlige og 
videnskabelige område og en lang række forskellige netværkspartnere samarbejder i forskellige 
konstellationer og arbejdsformer. Fælles har partnerne arbejdet på at udvikle nye løsninger og 
værktøjer til styrkelse af landdistrikterne. I den forbindelse lå fokus på at opbygge 
grænseoverskridende viden, lære af hinanden, afprøve forskellige inddragelsesmetoder og fastlægge 
en strategisk udviklingstilgang for fremtidigt grænseoverskridende samarbejde.  

Samarbejdet har vist, at de udfordringer og det potentiale, der ses i forhold til udviklingen af 
landdistrikter, er ret ens på dansk og tysk side, hvad hele den faglige og indholdsmæssige bredde 
angår. De håndteres dog på meget forskellig vis, og der hersker navnlig forskelle på det 
administrative, kulturelle og politiske plan. Det er ikke muligt at påvirke disse rammefaktorer i en 
projektkontekst, i givet fald kun i begrænset omfang. I forhold til udviklingen af landdistrikter så og ser 
partnerne i Benefit4Regions – på samme måde som fremtidige grænseoverskridende samarbejder – 
disse forskelligheder som mulighed for at fokusere på fællesnævneren og potentialet for gensidig 
læring og videreudvikling.  

B4R har således arbejdet systematisk og intensivt med samarbejdsprincipper og opfattet disse som 
fællesnævner for udviklingen af landdistrikter. På samme måde som det grænseoverskridende 
samarbejde præges også udviklingen af landdistrikter af et samspil mellem en bred vifte af aktører. 
Der er blevet gennemført en videnskabelig undersøgelse af deltagelses- og 
kommunikationsprocesserne inden for de dansk-tyske case studier. De ni gennemførte case studier 
vedrørte eksempelvis turismeudvikling, lokale fødevarer som motor for udvikling af landdistrikterne 
samt mobilitet og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft i landdistrikterne. Anbefalingerne fra 
videnskabens verden og de praktiske erfaringer fra samarbejdet med projektaktørerne inden for de ni 
case studier har mundet ud i en række principper for et MERE SMART grænseoverskridende 
samarbejde (jf. Klünder 2019). Disse principper og de tilgange, der er forbundet hermed, kan 
overføres på eller tilpasses til projekter af enhver art, der har en grænseoverskridende karakter 
og/eller har en multi-divers aktørstruktur.  

Med udgangspunkt i de resultater, der blev opnået inden for rammerne af B4R, herunder  
• B4R-helhedsstrategien (B4R-kode),  
• konceptet for projektplanlægningsskolen  
• og yderligere delstrategier (f.eks. facilitering/formidling og brobygning),  

bliver der på baggrund af erfaringerne fra B4R i det nedenstående præsenteret en række 
handlingsanbefalinger for evalueringen af projekter og samarbejder, helt specifikt hvad angår 
grænseoverskridende samarbejde. Formelt er indsatsområdet "evaluering" medtaget som femte 
trin i B4R-koden (jf. Klünder 2019). De seks trin lyder som følger: forberedelse, analyse, design, 
gennemførelse, evaluering og tilpasning. 

Det fremgår tydeligt af de fagspecifikke databaser og Google Scholar, at der findes masser af 
litteratur med emnet evalueringsteknikker. En gennemgang heraf viser dog hurtigt, at der er stor 
forskel på, hvordan evalueringen opfattes – alt efter det specifikke perspektiv – og at de 
etablerede procedurer mangler at blive oversat til den grænseoverskridende samarbejdskontekst, 
navnlig i forbindelse med udviklingen af landdistrikter, som udgør et yderst tværsnitsorienteret 
fagområde. Samarbejdet mellem (offentlige) aktører inden for udvikling af landdistrikter er 
kendetegnet ved forskelligartede fokusområder, kulturer, organisationer, sociale situationer, 
interaktioner, interaktionsfaser samt verbal og nonverbal kommunikation – i den 
grænseoverskridende kontekst forstærkes disse forskelle. Ovenstående påvirker den måde, 
samarbejder og projekter bør evalueres på: Det skal således forsøges at præsentere en tilpasset 
strategisk evalueringstilgang. Dette skal resultere i en orienteringsramme for egenevalueringen 
af komplekse grænseoverskridende projekter og samarbejder. 

Uddybning – hvad er case studier inden for Benefit4Regions 
Der er inden for rammerne af B4R blevet oprettet ni dansk-tyske case studiegrupper. 
Indholdsmæssigt har alle case studier i fællesskab arbejdet på at udvikle løsninger til styrkelse af 
landdistrikterne. Case studierne havde følgende titler: (lokale) fødevarer, støttemidler, bredbånd, 
AktivRegioner (LAG), mobilitet og lokal tilgængelighed, digitalisering, klima, (mikro)turisme og 
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rekruttering. Hver gruppe bestod af mindst én dansk og én tysk projektpartner. Ud over det 
indholdsmæssige aspekt skulle der gennem case studierne findes veje og muligheder for skabelse af 
et grundlag for grænseoverskridende langsigtede samarbejder. Grupperne stod selv for 
gruppeledelsen. I princippet kan de enkelte case studier betragtes som et underprojekt til 
Benefit4Regions. Lederne af case studierne havde til opgave at igangsætte grupperne og lede 
etableringen af en ny samarbejdsstruktur. Derudover skulle de undersøge, hvordan de kunne sætte 
case studiernes medlemmer i stand til at deltage participativt og udvikle konfliktløsninger (jf. 
Gretzinger et al. 2019). Denne fremgangsmåde har en effekt på emneområdet "evaluering". 

 

2. Evaluering af komplekse projekter 
 

Dahler-Larsen (2013) har givet en anskuelig og eksemplarisk beskrivelse: "Det er et stort, komplekst, 
uens, dynamisk projekt bestående af en lang række initiativer over for meget uens grupper – udført i 
samarbejde med meget uens parter, hvor snittet mellem projekt og kontekst er meget vanskeligt at 
lægge. Heldigvis forsøger de at lære undervejs. Men så bliver projektet meget forskelligt fra start til 
slut. Og så vil de have dokumenteret effekten – i bestemt form, ental!" (side 9).  

Mange projekter – herunder B4R – vil kunne se sig selv i denne beskrivelse. Umiddelbart før 
projektets afslutning inddrages der typisk eksterne rådgivere til evaluering af projektets effekt. Men 
hvordan skal det optimale design for projektevaluering se ud, når projekterne har kendetegn såsom 
"organisatorisk og teknisk kompleks", "svært målbar" og "innovative arbejdsprocesser"? Et optimalt 
evalueringsdesign er under disse omstændigheder ikke-eksisterende. Man vil dog kunne tage 
udgangspunkt i anbefalinger til evalueringer af projekter og samarbejder af denne art. Dahler-Larsen 
(2013) taler i den forbindelse om handlingsprincippet "Klankontrol og socialisering". Det betyder, 
at de deltagende aktører selv (eller et udvalg heraf) af egen fri vilje bør identificere løsninger til 
opnåelse af fælles mål. Hans anbefaling underbygges af resultaterne af den ledsagende 
videnskabelige forskning inden for B4R. Et projekt er vellykket, når de udgifts- og tidsmæssige 
rammer er blevet overholdt, og de planlagte aktiviteter er blevet gennemført, men også – og frem for 
alt – når de deltagende aktører (direkte og indirekte) er tilfredse (Klünder og Rammert, 2019). Inden 
for rammerne af B4R er der blevet udviklet fagligt beslægtede koncepter inden for "relationsorienteret 
deltagelse", "facilitering/formidling", "interkulturel kommunikation" og "brobygning". Netop disse spiller 
også en rolle i forbindelse med evalueringen af komplekse projekter og samarbejder.    

Begrebsforklaring – hvad betyder evaluering? 
Det vil først skulle afdækkes, hvad en evaluering rent faktisk indebærer. Ifølge Oxford-ordbogen 
(uden årstal) defineres evaluering som følger: Evaluering forstås som en vurdering af en mængde, et 
antal eller en værdi af "noget". Her spiller begrebet "vurdering" således en afgørende rolle. Kromrey 
(2001) uddyber, at evalueringen går ud over den almindelige opfattelse af en "vurdering", idet 
evaluering navnlig forstås som en specifik måde at tænke på. Således vedrører evalueringen inden 
for fagverdenen en vurderingsmetode, og helt generelt anses "enhver metodisk kontrolleret, 
udnyttelses- og vurderingsorienteret form for indsamling, analyse og udnyttelse af information" 
(oversat frit fra tysk, Kromray 2001, S. 106) som en evaluering. 

Evaluering af og inden for projekter 
Projekter defineres som tidsmæssigt afgrænsede. Projektvurderingen – dvs. eksempelvis vurderingen 
af projektets succes – er typisk et fast element af ethvert projekt senest ved projektets afslutning. 
Projektevalueringen kan dog være genstand for vidt forskellige opfattelser og blive gennemført 
forskelligt. Her er evalueringsperspektiverne og -funktionerne afgørende. Følgende spørgsmål dukker 
eksempelvis op: 

• Hvem skal udføre evalueringen (f.eks. internt eller eksternt)?  
• Hvem skal deltage i evalueringen (f.eks. udvalgte ledende ansvarlige eller hele teamet)?  
• Hvem udføres evalueringen for (f.eks. projektordregiveren, projektledelsen eller 

projektteamet)?  
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• Hvilke mulige konsekvenser er der forbundet med evalueringen (f.eks. tillid, læring, 
afbrydelse)? 

Dahler-Larsen (2013) giver i den forbindelse et klart billede at projekter som et udsnit af virkeligheden 
og ikke som "ting" og anser det således som en væsentlig udfordring, at evalueringer udelukkende 
kan udføres ud fra en række kriterier, der netop påvirkes af det specifikke 
evalueringsperspektiv og -funktion. Dette giver anledning til forskellige problematikker, som dog 
ikke vil blive udspecificeret eller løst i denne kontekst. Generelt gælder, at evalueringerne befinder sig 
i et spændingsfelt mellem den videnskabeligt styrede diskussion vedrørende subjektivitet og 
objektivitet.   

Evalueringens dimensioner 
Generelt gælder, at evalueringen finder sted i forbindelse med følgende dimensioner (Krems, 2014): 

 

Illustration: Evalueringens dimensioner (jf. Krems 2014, illustration udarbejdet af Astrid Eggert 2019) 

 

Følgende spørgsmål knytter sig til begreberne: 

• "Hvem" evaluerer? - Evaluator  
• "Hvorfor" udføres evalueringen? - Formål  
• "Hvad" evalueres? - Genstand 
• "Hvordan" udføres evalueringen "hvornår"? - Metodisk design  
• Ud fra "hvilke kriterier" evalueres der? - Vurderingskriterier 

De anførte evalueringsdimensioner vil i det efterfølgende blive brugt til på en struktureret måde at 
forklare de erfaringer, der er blevet gjort med arbejdet inden for rammerne af B4R, samt forklare de 
vejledende spørgsmål og principper, der kan anvendes ved evalueringen af komplekse 
grænseoverskridende projekter. 

 

 

Evalueringens 
dimensioner

Genstand

Formål

Vurderings-
kriterierEvaluator

Metodisk 
design
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3. Evalueringsperspektiver på basis af erfaringerne fra B4R 
I løbet af B4R-projektets løbetid på tre år er projektmedarbejderne stødt på forskellige former for 
evaluering afhængigt af den konkrete anledning. Disse evalueringsformer vil blive gennemgået i det 
nedenstående ud fra de fem dimensioner. 

a) Evaluering af B4R for projektordregiveren (ekstern) 
Alle dansk-tyske Interreg5A-projekter og dermed også B4R evalueres af en ekstern ekspert. I 
dette tilfælde er støttegiveren, dvs. Interreg-samarbejdsprogrammet, ordregiveren til evalueringen. 
Når halvdelen af projektet er gået, gennemføres der en midtvejsevaluering. Derudover udføres der 
en slutevaluering. Ifølge evalueringshåndbogen har evalueringen til formål "at bidrage til 
forbedringer i forbindelse med projekternes gennemførelse og således (samarbejds-)programmet 
som helhed (oversat frit fra tysk, Kienbaum Consultants International GmbH, 2018).  
 
Evalueringsdimension a) (jf. Kienbaum Consultants International GmbH, 2017a; jf. Kienbaum Consultants 
International GmbH, 2017b) 
 

"Hvem" 
evaluerer? 

Ekstern udbyder. 
 

"Hvorfor" udføres 
evalueringen? 

Bidrag til forbedringer i forbindelse med projekternes gennemførelse og 
således (samarbejds-)programmet som helhed. 

"Hvem" eller 
"hvad" evalueres? 

Projektet på basis af den godkendte støtteansøgning. Fokus ligger på:  
• "partnerskabets opbygning og samarbejdsstrukturer", 
• "målopnåelse og projektets effekt",  
• "projektets forankring",  
• "samarbejde med programadministrationen og den administrative 
byrde". 

"Hvordan" udføres 
evalueringen 
"hvornår"? 

Ved hjælp af desk research, interview med projektansvarlige i 
programsekretariatet, standardiserede onlinespørgeskemaer, 
leadpartnerinterview, 360 graders workshop med projekt- og 
netværkspartnere. 
>> Midtvejsevaluering og slutevaluering. 

Ud fra "hvilke 
kriterier" 
evalueres der? 

Kriterierne er ikke klart gennemsigtige. Under leadpartnerinterviewet blev 
der blandt andet stillet følgende vejledende spørgsmål: 
• "Hvorvidt forløber projektet efter planen?" 
• "Hvem var drivkraften under projektudviklingen?" 
• "Hvilke særlige kendetegn har den interne projektkommunikation?" 
• "Er arbejdsplanen i henhold til projektansøgningen tilstrækkelig i 
forhold til at styre projektet som helhed?" 

 
b) Projektets egen evaluering udført af leadpartneren (intern) 
Inden for rammerne af den årlige rapportering vedrørende gennemførelsen af projektaktiviteterne 
opfordrede projektets leadpartner projektpartnerne til at vurdere, hvor tilfredse de var med 
gennemførelsen af projektledelsen. Herved ønskede leadpartneren for det første at give 
projektpartnerne en formel ramme for udtalelser vedrørende behov for handlinger og 
forbedringsforslag og for det andet at videregive projektpartnernes vurdering til støttegiveren som 
led i opbygningen af tillid til projektet. 
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Evalueringsdimension b) (jf. WFA Kreis Plön GmbH, 2017) 
"Hvem" 
evaluerer? 

Leadpartner. 
 

"Hvorfor" udføres 
evalueringen? 

Tilvejebringelse af en formel ramme for udtalelser vedrørende behov for 
handlinger og forbedringsforslag, øget tillid til projektet via 
programadministrationen. 

"Hvem" eller 
"hvad" evalueres? 

Vurdering af projektledelsen ud fra projektpartnernes synspunkt. 
 

"Hvordan" udføres 
evalueringen 
"hvornår"? 

Standardiseret spørgeskema (simpel vurderingsskala fra 1 til 5), åbne 
spørgsmål til forbedringspotentiale, ledsagende personlige telefonsamtaler.   
>> Hhv. gennemførelse inden for rammerne af årsrapporten. 

Ud fra "hvilke 
kriterier" 
evalueres der? 

Tilfredshed med 
• (hjælp i tilfælde af) administrative spørgsmål,  
• (hjælp i forbindelse med) regnskaber og udbetalinger, 
• gennemførelsen af møder, 
• den interne kommunikation, 
• (gennemførelsen af) foranstaltninger til styrkelse af partnerskabet, 
• støtte til arbejdspakke 2, 3 og 4, 
• den strategiske koordinering og ledelse, 
• krisestyringen. 

 
c) Projektintern "evaluering" af dansk-tyske case studier inden for rammerne af den 
ledsagende videnskabelige forskning (delvis intern) 
En særegenhed for B4R-projektet er den for projektet iboende planlagte gennemførelse af 
forskningsaktiviteter inden for områderne "deltagelse" og "kommunikation". De videnskabelige 
projektpartnere indsamlede, analyserede og vurderede data vedrørende deltagelses- og 
kommunikationskvaliteten i de ni dansk-tyske case studier. Denne indsamling, analyse og 
vurdering tog udgangspunkt i en række forskellige kvalitative og kvantitative metoder fordelt over 
en periode på et år. De ikkevidenskabelige partnere deltog generelt i den fagspecifikke og 
samarbejdsbaserede realisering af case studierne. Forskningsaktiviteterne kan indirekte også 
opfattes som en evaluering, idet der er tale om forståelige undersøgelser baseret på fastlagte 
kriterier. På baggrund af disse undersøgelser er der endvidere blevet afledt handlingsanbefalinger 
for fremtidige projekter.  

Evalueringsdimensioner c) 

"Hvem" 
evaluerer? 

Videnskabelige projektpartnere.  
 

"Hvorfor" udføres 
evalueringen? 

Ny videnskabelig viden og afledte handlingsanbefalinger for aktører inden 
for udvikling af landdistrikter: besvarelse af forskningsspørgsmål inden for 
"kommunikation" og "deltagelse" ud fra eksempler i form af 
grænseoverskridende case studier.  

"Hvem" eller 
"hvad" evalueres? 

Samarbejdet og kommunikationen mellem de projektmedarbejdere, der 
deltager i case studierne, og andre netværkspartnere.  
Vigtige forskningsspørgsmål var blandt andet: 
• Hvilke indflydelsesfaktorer og effektkriterier er der forbundet med 

arbejdskvalitet inden for de dansk-tyske case studier? 
• Hvilke kommunikationshindringer og løsningsmodeller findes der for 

god kommunikation inden for rammerne af samarbejdet i de dansk-
tyske case studier? 

"Hvordan" udføres 
evalueringen 
"hvornår"? 

Komplekst "mixed method"-forskningsdesign: iagttagelser, interviews, 
onlinespørgeskemaer, "perception approach". 
>> Dataindsamling sideløbende med case studiernes gennemførelse i løbet 
af et år.  

Ud fra "hvilke 
kriterier" 
evalueres der? 

Eksempler: 
• atmosfære og grupperelationer, 
• koordinering, 
• holdninger, 
• arbejdskultur, 
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• sprog, 
• motivation, 
• tillid. 

 
Egenevaluering – i forbindelse med de dansk-tyske case studier 
De evalueringsaktiviteter forbundet med B4R's gennemførelse, der kort er blevet gennemgået i det 
foregående, har allerede vist, hvor forskellig en tilgang man kan have til evalueringsdimensionerne. 
Fælles for de tre evalueringstilgange er, at evalueringerne udføres ud fra en "udenforståendes" 
perspektiv. Det betyder, at spørgsmålene "hvad", "hvorfor", "ud fra hvilke kriterier", "hvem" og 
"hvordan" overordnet set ikke blev participativt udviklet med udgangspunkt i ovenstående 
handlingsprincip "fællesskabskontrol og socialisering". Set i bakspejlet blev der fundet en mangel, og 
på fællesskabsniveau blev der formuleret et behov for en orienteringsramme for 
egenevalueringen af grænseoverskridende projekter og samarbejder på basis af de samlede 
erfaringer fra B4R. Følgende spørgsmål dukkede op:  

Hvordan vil formelle og uformelle netværk, der blev etableret inden for rammerne af B4R, og som 
fremover manifesteres i mindre projekter i grænseoverskridende regi, kunne "egen"-evalueres – uden 

formel projektledelse, uden videnskabelig støtte og uden ekstern udbyder? 

Egenevalueringstilgangen blev anset som en egnet fremgangsmåde til skabelse af en ramme for 
"klankontrol og socialisering". Før vi går videre, skal vi have defineret, hvad en egenevaluering er. 
Deutsche Gesellschaft für Evaluation e.V. (2004) giver følgende definition: "Ved egenevaluering 
forstås en række systematiske, databaserede processer til beskrivelse og vurdering, hvor de praktisk 
udførende aktører falder sammen med de evaluerende aktører" (oversat frit fra tysk).  

I forhold til arbejdsmetoden for de "dansk-tyske case studier", som blev udviklet inden for rammerne 
af B4R, betyder det, at (alle) deltagere i et case studie skal forstås som praktisk udførende aktører og 
evaluerende aktører. Der vil altid være tale om mindst to personer fra forskellige kulturelle og 
institutionelle "verdener", der forfølger en fælles vision og/eller et fælles mål. Deres egne handlinger 
og deres resultater bliver genstand for en arbejdsdelt evaluering, der udføres under eget ansvar i 
forhold til en fællesskabskontrol. 

 

4. Orienteringsrammer for egenevelaueringen af grænseoverskridende 
komplekse projekter og samarbejder 

 

Der vil i det nedenstående blive præsenteret en orienteringsramme for egenevalueringen af 
komplekse grænseoverskridende projekter og samarbejder.  

 

4.1 "Hvem" evaluerer? 
Princip: Egenevalueringen iværksættes af en formidler (facilitator). 

Med udgangspunkt i definitionen af begrebet "egenevaluering" er det nemt at klarlægge, hvem 
evaluatoren er: Alle projektets eller samarbejdets medlemmer er aktive evaluatorer. Inden for 
rammerne af et projekt eller et samarbejde handler en gruppe i fællesskab, idet den forfølger samme 
mål. I grupper indtager medlemmerne forskellige roller og varetager forskellige opgaver. Formidleren 
(facilitaroren) spiller en vigtig rolle, idet han/hun skaber gode rammebetingelser for samarbejdet og 
dermed også for gruppens egenevaluering. Ifølge Skovbjerg (2019) leder formidleren ikke gruppen, 
men igangsætter den derimod og støtter den, således at den kan videreudvikle sig. I forbindelse med 
B4R har formidlerens rolle fået en fremtrædende betydning. Således er der – på lignende vis som for 
nærværende handlingsstrategi vedrørende emnet "evaluering" – blevet udarbejdet en selvstændig 
beskrivelse af emnet "formidling" (facilitering) ledsaget af strategiske anbefalinger (jf. Skovbjerg, 
2019).  
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Egenevalueringen tager udgangspunkt i en systematisk fremgangsmåde. Det er i den forbindelse 
formidlerens opgave at støtte en gruppes egenevaluering. Den indtagne holdning skal i den kontekst 
være neutral, udefineret, målrettet, troværdig og integrativ. 

Anbefaling: En egenevaluering, der følger den forelagte skabelon, afhænger af en entydig og 
gennemsigtig rollefordeling og beskrivelse af, hvem medlemmerne af gruppen er. Ud over den 
formidlende aktør bør det klarlægges, hvem der vil og bør blive inddraget i egenevalueringen. En 
projekt- eller samarbejdsgruppe kan bestå af andre personkredse og ikke udelukkende af de 
kernegruppemedlemmer, der formelt er blevet udpeget til gruppen. Dahler-Larsen (2013) 
anbefaler en stillingtagen til følgende spørgsmål (i fællesskab): 

• Hvem understøtter projektet/samarbejdet? 
• Hvem er berørt af projektidéen og aktiviteterne? 
• Hvem har eventuelt (positiv eller negativ) indflydelse på projektet/samarbejdet? 

 

 
4.2 "Hvad" evalueres? 
Princip: De deltagende projekt- og samarbejdsaktører fastlægger i fællesskab, "hvad" der skal 
evalueres. 

For at kunne definere, "hvad" der skal evalueres – dvs. evalueringsgenstanden – vil der først og 
fremmest skulle findes frem til en fælles forståelse for samarbejdsformen. Sagt på en anden måde: 
Inden en egenevaluering skal der skabes et grundlag for egenevalueringen. Der ville eksempelvis 
kunne være tale om et projekt, et uformelt netværk eller et formelt samarbejde. Gruppen bør i 
fællesskab svare på, hvad der helt præcist udgør grundlaget for samarbejdet.  

Derudover betyder definitionen af evalueringsgenstanden, at der opnås en fælles forståelse for 
samarbejdstilgangen eller den forbindende vision og de fælles mål. 

Navnlig i forbindelse med de samarbejdsformer, der finder sted i en grænseoverskridende kontekst 
og er kendetegnet ved multi-diverse aktørstrukturer, skabes der gennem jagten på en fælles 
forståelse og et fælles sprog en rolle af betydning. Denne forståelse kan ændre sig i løbet af 
samarbejdet. Derfor bør der ikke kun tages højde for princippet ved projektets eller samarbejdets 
start, men også i forbindelse med realiseringen og evalueringen af samarbejdet. 

Anbefaling: Gør brug af en passende kreativ metode, f.eks. "brainstorming", til at beskrive 
evalueringsgenstanden. Husk, at projekter og samarbejder ikke er ting, men derimod dynamiske, 
komplekse aktiviteter (Dahler-Larsen, 2013). Følgende udsagnsord kan benyttes: "behandle", 
"videreudvikle", "finde", "engagere", "hjælpe", "bruge". 

Anbefaling: Benyt nøgleidéen for projektet eller samarbejdet som grundlag for evalueringen. 
Dahler-Larsen (2013) anbefaler, at nøgleidéen også får hovedrollen. Det betyder, at fokus ikke 
udelukkende bør ligge på projektets eller samarbejdets mulige effekter, men på selve 
projektet/samarbejdet.  

Anbefaling: Vær opmærksomme på, at skabelsen af en fælles forståelse bygger på gensidig 
kommunikation, og husk hinanden på, hvordan der kan opstå misforståelser, og hvilke 
rammebetingelser der styrker den gode kommunikation. Relationsorienteret atmosfære, 
gennemsigtighed, fleksibilitet og refleksion er nøgleordene i den forbindelse. Se publikationen 
"Communication Basics" (Kruse, 2019), der er udarbejdet inden for rammerne af B4R, for 
henvisninger og anbefalinger på området.   
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4.3 "Hvorfor" udføres evalueringen? 
Princip: Den fælles egenevaluering understøtter lærings- og videreudviklingsprocesser. 

I forbindelse med egenevalueringen i forhold til ”klankontrol og socialisering” anbefales det at følge en 
performativ arbejdsmodus. En egenevaluering tilskynder helt naturligt – ene og alene via 
gennemførelsen som handlingsrammer – til en lærings- og viderudviklingsproces hos alle deltagere 
(Dahler-Larsen, 2013). Egenevalueringen understøtter herved følelsen af egen effektivitet og 
forbindelse til gruppens fælles vision.  

Ekskurs: Andre former for og anskuelser af evaluering omfatter en langt bredere vifte af mulige 
fordele ved evalueringer. Formålet med evalueringen er typisk kontrol og læring. Der gennemføres 
dog også evalueringer for eksempelvis  

• at formidle seriøsitet på en symbolsk måde,  
• at få indflydelse på projektet eller samarbejdet på konstituerende vis med udgangspunkt i 

valget af evalueringsform,  
• på legitimerende vis at stabilisere eller forandre eventuelle magtforhold 
• eller strategisk at varetage individuelle interesser. 

Anbefaling: Vær opmærksomme på de forudsætninger, der gør sig gældende for individuel og 
fælles læring og videreudvikling. Gruppemedlemmernes erfaringer, interesser og forventninger er 
afgørende og bør ofte meldes ud. 

Anbefaling: Alle deltagere bør opfatte egenevalueringen som en udefineret proces. Der skal 
være en generel holdning til, at foranderlighed er en positiv ting. I lyset heraf bør der ske en 
fælles synliggørelse, udarbejdelse og sikring af udviklingsmulighederne (DeGEval 2004). 

 

4.4 "Hvordan" udføres evalueringen "hvornår"? 
"Hvordan"-spørgsmålet vedrører det metodiske design af en evaluering. Det metodiske design siger 
noget om den måde, man får adgang til informationerne på, og hvordan de vurderes. Dette danner 
legitimationen for vurderingen – også inden for rammerne af egenevalueringen (jf. Kromrey 2005). 
Der findes en række anerkendte metodiske tilgange inden for den empiriske socialforskning. De 
kvalitative metodiske designs er generelt at foretrække, hvad angår egenevalueringer, idet de 
fokuserer på deltagernes subjektive synspunkter, og tilgangen er åben og eksplorativ. Nedenstående 
skal dog ikke opfattes som en oversigt over den metodiske tilgang, da denne kan læses ud af den 
pågældende faglitteratur. I stedet vil det afgørende princip skulle forklares, og der vil skulle gives 
anbefalinger – på samme måde som tidligere. 

Princip: Egenevalueringens gennemførelse udformes i fællesskab og bygger på gennemsigtig 
og tillid. 

På baggrund af Dahler-Larsens beskrivelser (2013) skal det understreges, at mange evalueringer 
gennemføres på en måde, som i høj grad styres af den pågældende metode. Mange evalueringer 
mislykkes allerede i jagten efter det optimale design. Det anbefales således, at der i stedet for en 
metodestyret (egen-)evaluering søges efter en drivkraft til en (egen-)evaluering i forbindelse med 
dens gennemførelse og dermed i forbindelse med problemforståelsen og -løsningen. 

Det afgørende er, at de deltagende projekt-/samarbejdsaktører ikke alene deltager i udviklingen af det 
metodiske design, men tilmed har ansvaret for at beslutte, "hvordan" informationerne skal indsamles, 
dokumenteres og vurderes. Udgangspunktet herfor er, at samarbejdet bygger på gennemsigtighed og 
tillid. En succesfuld egenevaluering afhænger således i høj grad af, at der hersker bred enighed i 
forhold til spørgsmålet om "hvordan". Formidleren (facilitatoren) bør ledsage denne beslutningsproces 
på en kvalificeret måde (jf. Skovbjerg 2019). I den forbindelse bør der lyttes til og tages højde for 
forskellige holdninger og behov. 

Der bør (skal) ifølge DeGEval (2004) indgås aftaler vedrørende videregivelsen af (navnlig personlige) 
oplysninger. Datasuveræniteten ligger hos de egenevaluerende aktører. I den henseende skal det 
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endvidere afklares, hvilke medarbejderressourcer der er adgang til. Begrænsede ressourcer bør 
beskyttes, samtidig med at formålet med egenevalueringen til stadighed holdes for øje. Det betyder, 
at det er hensigtsmæssigt at vælge en fokuseret tilgang frem for en omfattende én af slagsen. 

Princip: Egenevalueringen tænkes ind fra start af. 

Egenevalueringen og de hermed forbundne arbejdstrin og ressourcer skal planlægges så tidligt som 
muligt. Det gælder navnlig, hvis der tages udgangspunkt i en holistisk evalueringstankegang (jf. 
Dahler-Larsen 2013): En evaluering kan i det tidsmæssige perspektiv opfattes som en 
tværsnitsorienteret handling, som positiv holdning i form af en kontinuerlig egenrefleksion, som 
allerede finder sin begyndelse med projektets iværksættelse. Hele projektets "liv" vil kunne være 
genstand for egenevalueringen. En sådan egenevaluering kan navnlig ved hjælp af 
evalueringsrunder, der gentages cyklisk, bidrage til et projekts organisatoriske succes.  

 
Anbefaling: Det skal allerede på kick off-mødet for jeres samarbejde aftales, "hvornår I vil 
gennemføre en egenevaluering" og "hvor ofte"? 
 

 

 4.5 Ud fra "hvilke" kriterier evalueres der? 
Princip: Vurderingskriterierne for egenevalueringen fastlægges i fællesskab og udledes af 
egenevalueringsgenstanden og -formålet.  

På baggrund af idéen om, at formålet med en egenevaluering af komplekse grænseoverskridende 
projekter og samarbejder med deltagere af forskellig oprindelse navnlig er den fælles læring, og at 
evalueringen bør vedrøre samarbejdsformen og selve de fælles mål og visioner, skal 
vurderingskriterierne således udvikles på lignende konsekutiv vis. Selv for evalueringseksperterne er 
opstillingen af kriterier udfordrende. Kriterierne danner grundstenen for udtalelser om projektets eller 
samarbejdets succes. I den forbindelse er det vigtigt, at det er klart, hvad "succes" helt nøjagtigt 
dækker over, og der skal udarbejdes en fælles tilgang hertil. "Succes" opfattes netop i høj grad som 
en værdi- og behovsorienteret størrelse.  

Når der opstilles vurderingskriterier, er det vigtigt at huske, at disse kriterier danner grundlaget for 
udarbejdelsen af vejledende spørgsmål til egenevalueringen af det, der skal evalueres. Kriterierne 
skal bidrage til den gennemsigtige og forståelige "målbarhed" af genstanden og udgør således 
grundlaget for en fælles vurdering. Vær opmærksomme på, at vurderingskriterierne navnlig bygger på 
kvalitet, da fokus ligger på værdier og behov. 

Anbefaling: Drøft i fællesskab, hvilke forskellige indgangsvinkler og forventninger I har, hvad 
samarbejdets succes angår. Fremhæv, hvilke værdier og behov jeres synspunkter bygger på 
(DeGEval 2004). F.eks.: årvågenhed, egen effektivitet, effektivitet, bæredygtighed, deltagelse, 
kreativitet og sikkerhed. 

Anbefaling: Vær ikke bange for kvalitative kriterier. Evalueringsarbejde er 
argumentationsarbejde. Det afgørende er, at I reflekterer over jeres projekt eller samarbejde, 
beskriver fremskridtet, forklarer udfordringer og begrunder målopnåelsen på baggrund af kriterier 
og vejledende spørgsmål, der er udviklet i fællesskab. Baseret på kriterierne skal I således 
formulere de vejledende spørgsmål, som ikke kan besvares med "ja" eller "nej". Indled derimod 
spørgsmålene med "hvordan".   
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Eksempler på evalueringskriterier (på baggrund af Abele und Erdmann-Kutnevic, uden årstal) 

Genstand Kriterier Vejledende spørgsmål 
Partnerskab/deltagelse Motivation Hvordan er de deltagende teammedlemmers 

motiver (blevet) meldt ud? 
Partnerskab/deltagelse Ansvar Hvordan er deltagernes ansvarsområder og 

opgaver (blevet) fastlagt? 
Gennemførelse Indhold I hvor høj grad er/har emnerne og de gennemførte 

aktiviteter (været) spændende, interessante og 
lærerige for deltagerne? 

Gennemførelse Modstand Hvorvidt møder (mødte) projektet eller samarbejdet 
modstand? 

Gennemførelse Deltagerorientering I hvor høj grad orienterer projektet eller samarbejdet 
sig efter deltagernes interesser og muligheder? 

Resultater Tilfredshed Er vi tilfredse med projektets/samarbejdets 
resultater? 

Effekt Personlig 
betydning 

Hvorvidt har projektet/samarbejdet en stor 
betydning for os/mig personligt? 

 

Erfaringer fra Benefit4Regions – vurdering af det deltagerorienterede samarbejde 

Den ledsagende videnskabelige forskning inden for rammerne af B4R har udviklet determinanter for 
vurderingen af det deltagerorienterede samarbejde i de dansk-tyske case studier. Disse 
determinanter kan også benyttes som inspiration i forbindelse med opstillingen af kriterier for 
egenevalueringen (jf. Gretzinger et al. 2019).  

a) Der bør tages højde for følgende determinanter til vurderingen af stakeholder-deltagelsen i 
case studier: 
• evne til at finde frem til løsninger og generere viden, 
• evne til konfliktløsning, 
• de enkelte aktørers betydning og (politiske) magtforhold. 

 
b) Der bør tages højde for følgende faktorer til vurderingen af case studiernes arbejdskvalitet:  

• kommunikation, 
• koordinering, 
• afbalanceret inddragelse af deltagerne, 
• indbyrdes hjælp, 
• indsats, 
• sammenhold. 

 
c) Derudover bør der ses på følgende individuelle indflydelsesfaktorer for at vurdere 

arbejdsprocesserne i case studier: 
• sociale evner, 
• indbyrdes tillid, 
• tillid til sig selv, 
• deltagernes individuelle engagement. 
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Erfaringer fra Benefit4Regions – vurdering af kommunikationen inden for samarbejdet 

Inden for rammerne af den ledsagende videnskabelige B4R-forskning blev der tilmed foretaget en 
undersøgelse af kommunikationsprocesserne i de dansk-tyske case studier. Nedenstående 
komponenter anses som afgørende for den gode kommunikation (jf. Kruse 2019). Dermed kan disse 
også anvendes som inspiration til opstillingen af vurderingskriterier for egenevalueringen: 

• relationsorienteret atmosfære, 
• co learning-mentalitet, 
• orientering (fælles grundlag), 
• opmærksomhed på kontekstualitet, 
• gennemsigtighed, 
• fleksibilitet, 
• refleksion og reflektiv tænkemåde. 
 

5. Konklusion 
Det fremgår af det samlede billede af de forelagte principper for den succesfulde egenevaluering af 
grupper i forbindelse med komplekse grænseoverskridende projekter og samarbejder, at disse 
navnlig fungerer som orienteringsramme for en bestemt tænkemåde (mindset). Dette mindset "drives" 
af udsagnsord såsom iværksætte, fastlægge, lære, understøtte, videreudvikle, udforme, tænke ind, 
evaluere og stole på. Det er et godt udgangspunkt, at de egenevaluerende opfatter sig selv som 
dynamiske, værdifulde og effektive for således at kunne gennemføre egenevalueringen i vidt 
forskellige aktørkonstellationer.  

 

Resumé – egenevalueringsprincipper  

Ø Egenevalueringen iværksættes af en formidler (facilitator).  
Ø De deltagende projekt- og samarbejdsaktører fastlægger i fællesskab, "hvad" der skal 

evalueres.  
Ø Den fælles egenevaluering understøtter lærings- og videreudviklingsprocesser. 
Ø Egenevalueringens gennemførelse udformes i fællesskab og bygger på gennemsigtig og 

tillid. 
Ø Egenevalueringen tænkes ind fra start af. 

Vurderingskriterierne for egenevalueringen fastlægges i fællesskab og udledes af 
egenevalueringsgenstanden og -formålet. 
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6. Kilder 
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Figurer 

Dimensionen der Evaluierung (nach Krems 2014): Astrid Eggert, egen fremstillig.  


