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lærerAlkymisten oG                        
sAmtidens Voyeurisme

– om samtidens behov for synliggørelse

Ane Qvortrup og Dion Rüsselbæk Hansen

Samtidens skoler skal i-tal-sættes, måles og vurderes på lige fod med 
børsnoterede virksomheder. Som led i dette skal skolerne ustandseligt 
beskrive og redegøre for deres gøren og laden. Med gymnasiereformens 
evalue ringstiltag og strukturreformens selveje og taxameterfinansiering 
blev der ikke bare på institutionsniveau, men også på praksisniveau stil-
let krav om synliggørelse af alt fra intentioner til resultater. Det har en 
række konsekvenser for samtidens lærer. I dette kapitel argumenteres 
for, at vi er vidne til en opkomst af et allestedsnærværende voyeur behov. 
Læreren skal dokumentere, synliggøre og i-tal-sætte resultaterne eller 
virkningen og dermed ‘værdien’ af sin undervisning. Dette synes at 
have den konsekvens, at læreren som en slags samtidig alkymist hele 
tiden må bestræbe sig på at oversætte immaterielle forhold til materielle 
forhold. Således er der ikke kun tale om, at et evalue ringsblik i tradi-
tionel forstand rettes ‘bagud’ på undervisningsmæssige intentioner og 
valg, som har karakter af at være afsluttede og dermed afgrænsede, men 
også at det rettes ‘fremad’ på læringsmæssige output, der har karakter 
af at være uafsluttede og dermed uafgrænsede. Det nye evalue ringsfokus 
betyder, at læringsmæssige outputs uafgrænsethed på paradoksal vis 
forsøges gjort til genstand for en afgrænsethed for at kunne blive målt, 
optalt og opgjort. I indeværende kapitel udbygges ovennævnte gennem 



204

der styres for vildt

en undersøgelse af: Hvilke diskurser er dagsordensættende for måden, 
undervisning og læring anskues på for tiden, og hvilke konsekvenser 
synes det at få for samtidens gymnasielærer?

Hvad skal jeg sige til eksamen for at få en god refleksionskarakter?
Gymnasieelev i 3.g

Spørgsmålet, vi har citeret ovenfor, er stillet af en elev i gymnasiet, da ved-
kommende i danskundervisningen tæt på skoleårets afslutning forbereder 
sig til den afsluttende eksamen i 3.g. Det er første gang, den nye evalue-
ringsform baseret på portfolio skal anvendes på skolen. Eleverne skal nu 
udfylde de refleksionsskemaer, som er et centralt omdrejningspunkt ved en 
sådan eksamen, når man skal evaluere ikke bare på læringsprodukter, men 
også på læringsprocesser. Citatet illustrerer det paradoks, som er omdrej-
ningspunktet for denne artikel. Vi vil diskutere de (u)muligheder, under-
visningen, lærerne og eleverne møder i deres bestræbelse på at evaluere og 
dokumentere immaterielle forhold som f.eks. processer. Artiklen vil belyse, 
hvilke diskurser der synes at tegne sig omkring tidens evalue rings- og doku-
mentationskrav, og hvilke konsekvenser tilstedeværelsen af disse synes at få.
 Når vi i indeværende kapitel taler om diskurser, refererer vi til en for-
ståelse af diskurser som såvel værdisættende som værdiskabende. Diskur-
ser influerer på, hvad der kan siges, og hvordan noget kan siges. De er 
med til at institutionalisere og ‘regimere’ sociale praksisser med forskel-
lige inklusions- og eksklusionsmekanismer til følge. De installerer grænser, 
forskelle, normaliteter og disciplineringsformer. En samtids dominerende 
eller hegemoniske diskurser er med til at valorisere bestemte reference- og 
tankesystemer og installere bestemte styringsteknologier. Dette bidrager til 
tilblivelse af forskellige typer værdsatte subjekter (Foucault 1997, Miller & 
Rose 2008, Rose 1999; 2003).
 Artiklens første afsnit ridser kort det seneste århundredes forandrin-
ger på den uddannelsespolitiske scene op. Forandringer, der i dag synes at 
munde ud i en samtidig velfærds tats- og konkurrencestatslogik, der synes 
at have store implikationer for gymnasiet. Implikationerne retter vi i det 
følgende afsnit blikket imod. I afsnit tre introducerer vi voyeur-begrebet 
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samt den tendens i forskellige samfundsmæssige sfærer, vi søger at gribe 
med dette begreb. I de følgende fire afsnit, som samlet set udgør artiklens 
analytiske hovedafsnit, illustreres og diskuteres de af voyeurbehovets føl-
gende (u)muligheder med fokus på henholdsvis et strategisk skoleniveau 
i de to første afsnit, et undervisningsniveau i det efterfølgende afsnit og 
et lærerniveau i det afsluttende analyseafsnit. I den efterfølgende opsam-
ling på artiklens analyser begrebsliggøres nutidens gymnasielærer som en 
alkymist. Artiklen afrundes med en perspektivering, der peger på mulige 
konsekvenser af de forhold, artiklen har fokuseret på.

Gymnasiets opdrag

På mange måder er gymnasiets mål de samme, som de altid har været, og 
på mange måder er de vidt forskellige fra disse. Selvom gymnasierne som 
tidligere skal uddanne og almendanne, er det en anderledes slags uddan-
nelse og almendannelse, gymnasielæreren i dag skal intendere. Et yderst 
kondenseret vue over gymnasiets historie kan illustrere denne anderledes-
hed. Gymnasielæreren havde i første del af det 20. århundrede til opgave 
at sikre, at de elever, der frekventerede gymnasiet, kunne videreføre den 
‘embedskultur’, hovedparten af dem tilhørte. Opgaven fra midten af det 
20. århundrede bevægede sig anderledes hen imod at sikre, at ikke blot 
eliten, men også massen fik del i den uddannelsesmæssige kapital. Læreren 
skulle nu i særdeleshed bidrage til at uddanne og almendanne demokrati-
ske, kritiske og deltagende individer (Beck & Rüsselbæk Hansen 2011). I 
samtiden er vi nu vidner til en samtidighed af generalisering og specialise-
ring. På den ene side er studentereksamen generelt betragtet en adgangs-
billet til videregående uddannelser. Det er en uddannelse, der ‘… primært 
sigter mod videregående uddannelse’ (stx-bekendtgørelsen). På den anden 
side ses en stadigt stigende fokusering på individuelle forudsætninger og 
mål, på den individuelle specialisering. Der er fokus på elevens ‘… kreative 
og innovative evner’ (ibid.) og på kompetencer, altså på noget, der er knyt-
tet til fremtidig handlen i ikke-specifikke situationer (Hermann 2008). 
Med disse ændringer problematiseres gymnasielærerens erfaringsbaserede 
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– ofte intuitive eller ikke-reflekterede – gøren og laden, der har set sin 
afgrænsning i forhold til den enkelte faglige diskurs.
 Denne problematisering af det erfaringsbaserede er imidlertid ikke et nyt 
fænomen i gymnasiets historie. Allerede med indførslen af pædagogikum 
i 1908 sås der ansatser hertil. Men det var ikke nemt at afvikle datidens 
herskende antagelse om, at undervisningen i et givent fag skulle være givet 
med faget selv. Altså at faget stort set formidlede sig selv medieret igennem 
læreren. I den gymnasiale praksis forblev vægtningen af gymnasielærerens 
videnskabsfaglighed stort set hegemonisk igennem det forrige århundrede. 
Om end reformpædagogiske diskurser gjorde sig gældende i 1960’erne og 
1970’erne, er det først for alvor i løbet af 1990’erne, at forskellige ekspli-
citte pædagogiske styringsrationaler bliver dagsordensættende for gymnasie-
lærerne og anfægter ‘den faglige antagelse’ og dermed lærernes praksisgjorte, 
intuitive eller tavse pædagogiske viden. Inspirationen hentes i, hvad Rose 
betegner som psy-sciences, som går ‘hånd i hånd’ med de neoliberale toner, 
der i dag for alvor ‘høres’ på den uddannelsesmæssige scene (Rose 1999). 
Det skal være klart, at det ikke er helt nye og uigenkendelige toner, der 
lyttes til. Tonerne blev allerede slået an i 1973 med OECD’s rapport Recur-
rent Education: A Strategi for Lifelong Learning (Korsgaard 1999). Efter dette 
tidspunkt spillede uddannelsesdebatten i tiltagende grad efter økonomiske 
og konkurrencemæssige ‘noder’.
 Mange potentielle årsager til denne samtidighed af det pædagogisk-
psykologiske blik og det økonomisk-politiske blik gør sig gældende. Én 
forklaring er, at netop afløsningen af den i faget begrundede lærer-handlen 
til fordel for en handlen begrundet også i den individuelle elev og fremti-
dige situationer øger behovet for styring og evalue ring. Med oplevelsen af 
ikke at kunne ‘få øje på’ begrundelser eller argumenter for at handle på en 
bestemt måde – oplevelser der netop bunder i, at måden at handle på ikke 
længere (kun) er eksternt defineret (i faget), men internt defineret (i eleven 
(og elev-elev- samt elev-lærer-relationer) – opleves et nyt og andet behov 
for synlighed. Den manglende iagttagelighed af og føling med begrundel-
serne grundet disses karakter øger på paradoksal vis behovet for iagttage-
lighed og føling med selvsamme begrundelser.
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 Denne synlighedsdiskurs, som kan spores tilbage til 1973 (Korsgaard 
1999), har ingenlunde fortaget sig, tværtimod. I samtiden italesættes – eller 
‘italsættes’– det danske uddannelsessystem inden for en markedsorienteret 
konkurrenceparadigmatisk diskurs. Vejen til ‘himmerige’ og dermed til 
‘paradis’ står og falder med lærerens formåen til at uddanne og almen-
danne de kommende generationer for at sikre Danmarks overlevelse i det 
globale konkurrence-game.1 Noget tyder på, at samtidens uddannelser ikke 
mere skal begribes inden for en velfærdsstatslogik, men snarere inden for 
en konkurrencestatslogik. Velfærdsstatslogikken, der betragter uddannelse 
som værende et moralsk dannelses- og opdragelsesprojekt til demokrati 
– et projekt, hvis mål er at styrke fællesskabet – indføres i en konkurrence-
statslogik, der opererer med et sigte på, at den enkelte skal mobiliseres 
som en ‘konkurrencestatssoldat’, der er selv-ansvarlig for sin individuelle 
livslange læring med henblik på at ‘forblive’ et konkurrencestatsaktiv livet 
igennem (Pedersen 2011). Dette får konsekvenser for måden at tænke og 
italesætte uddannelse, herunder undervisning og evalue ring, på. Lad os 
vende blikket mod samtidens gymnasier for at præcisere dette.

indholdsreform og styringsreform

Den måde, hvorpå uddannelse, undervisning og evalue ring italesættes i 
gymnasiet, er særligt influeret af indholdsreformen 2005 og styringsreformen 
2007. Sidstnævnte har betydet, at gymnasierne fra 1. januar 2007 er over-
gået til at være statslige selvejende institutioner. Finansiering og aflønning 
af rektor – i fremtiden måske også lærerne? – finder nu sted efter for det 
første, hvor mange elever der frekventerer den pågældende skole, og for 
det andet elevernes gennemførelsesprocenter. Det betyder, at skolerne er 
interesserede i at tiltrække særlige studerende. De, der får et højt karak-
tergennemsnit, og for hvem der er høj sandsynlighed for at gennemføre. 
Måske de unge med ‘… interesse for viden, fordybelse, perspektivering og 

1. Se blot regeringens globaliseringsrapport fra 2006: Fremgang, fornyelse og 
tryghed.
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abstraktion’, som stx-bekendtgørelsen taler om. Derfor forsøger skolerne 
på ivrig vis at brande sig og komme op med salgbare uddannelsestilbud, 
der kan sikre de rigtige kunder i butikken.
 Hvad er det så, skolerne kan sælge? Det er åbenbart, at man er en inter-
national skole og kan tilbyde rejser til eksotiske rejsemål. At man kan 
udbyde et mangefold af studieretninger. Eller at man kan tilbyde en særlig 
og eftertragtet undervisningsmæssig performance, altså at lærerne leverer 
varen på bedste vis over for kunderne så at sige. Det er i hvert fald sådan, 
gymnasierne profilerer sig i dag. Den enkelte skole må selvfremstille sig. 
Den må synliggøre sig selv som en attraktiv og efterstræbelsesværdig skole.
 Den markedsorienterede konkurrence ses tilsyneladende af det politi-
ske system som svaret på tidens tidstypiske spørgsmål: Hvordan får vi det 
mest effektive uddannelsessystem? Hvordan sikrer vi elevernes læring? 
Men troen på dette er åbenbart ikke så stærk, at man tør nære tiltro til, 
hvad Adam Smith kaldte markedets ‘usynlige hånd’. Markedet har brug 
for en ‘synlig hånd’. Det vil altså på paradoksal vis sige, at der bliver brug 
for en art statslig ‘government’, der har til hensigt at sikre, at det usynlige 
gøres synligt. Det er således ikke tilladt for de forskellige skoler at holde 
‘kortene’ tæt ind til kroppen, som der ellers er tradition for på marke-
det. Det tyder på, at undervisning og læring anskues som ‘too risky’ at 
overlade alene til skolerne og lærerne selv. Deres selv-styring må sikres 
via central-styring. Og for at skolerne og herunder lærernes undervisning 
kan underlægges kvalitetskontrol, må de tvinges til at synliggøre deres 
praksisser samt elevernes læring. Dette er eneste måde, hvorpå samtidens 
voyeurbehov kan pleases!

opfyldelsen af et voyeurbehov

Der kan altså på uddannelsespolitisk niveau iagttages et voyeurbehov. Dette 
behov nærer sig i den tidstypiske og samtidige tendens til selvfremstilling, 
som ingen samtidig kan undsige sig at blive besigtiget og bedømt i for-
hold til. Facebook-fænomenet er et udmærket eksempel herpå. Brugen af 
metaforen voyeur giver os de konnotationer, vi er ude efter: At der gør sig 
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et ‘behov’ gældende i samtiden for at kunne gøre stort set alt, hvad der går 
for sig i alle samfundets sfærer, til genstand for ‘besigtigelse’.
 I uddannelsessfæren ses dette med al tydelighed i Bekendtgørelse af lov 
om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. (Undervisningsmini-
steriet 2005). Her står, at en skole eller uddannelsesinstitution er forpligtet 
på at dokumentere elevers/studerendes fuldførelsestid, fuldførelsesfrekvens, 
frafald samt overgangsfrekvens til på den ene side anden uddannelse og 
på den anden side beskæftigelse. Mere interessant i denne sammenhæng 
er det dog, at skolen også må offentliggøre sit værdigrundlag og pædagogi-
ske udgangspunkt, herunder synliggøre indsatsområder samt eksempler på 
pædagogisk praksis. Det er altså ikke bare de statistisk målbare størrelser, 
der skal gøres til genstand for offentlig beskuelse, men også de mere ‘bløde’ 
og ikke-målbare størrelser som f.eks. pædagogisk praksis.
 Men hvordan synes bestræbelsen på at omsætte den pædagogiske praksis 
til størrelser, der er mulige – og rimelige – at måle og vurdere læreres indsatser 
på, så at tegne sig? Hvordan håndteres kravet om at synliggøre elevens læring, 
som jf. gymnasiets opdrag er målet for lærerens undervisning, så det bliver 
muligt at vurdere, hvordan lærerens undervisning bidrager/ikke bidrager til 
den nationale konkurrenceevne i form af f.eks. studerendes innovativitet?2

 Den øgede synlighed af alle pædagogiske forhold skulle gøre det muligt 
fra såvel politisk som andet hold at danne sig et billede af, hvilke skoler 
der er de mest effektive, hvilke der bør fremstå som efterstræbelsesværdige, 
og hvilke der ikke bør. På den ene side repræsenterer det et forvaltnings-
politisk ønske om at ‘få adgang til’ forhold i uddannelsessystemet, som det 
politiske system ikke umiddelbart har adgang til. På den anden side synes 
det at handle om effektivisering forstået som at få øje på og videreformidle 
gode eksempler.3 Det er altså også eftersøgningen efter kvalitetsforbedring 

2. Jf. f.eks. regeringens globaliseringsrapport fra 2006: Fremgang, fornyelse og 
tryghed.

3. Efter reformen vil der blive sat fokus på at udbrede kendskabet til ‘gode 
eksempel-skoler’, der ‘… kan virke som formidlere af gode erfaringer i forbin-
delse med implementering af reformens intentioner’ (Aftale af 28. maj 2003).
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i forhold til en best practice, der har bidraget til tilblivelsen og opkomsten 
af voyeurbehovet. Men et sådant behov er kun tilfredsstillet, når intet und-
drager sig ‘beluren’ med henblik på værdisættelse.

det usynlige skal synliggøres

I det ovenstående har vi peget på, hvordan der med kravet om offentlig-
gørelse af pædagogiske forhold italesættes en forventning om at synlig-
gøre noget, der ikke umiddelbart synes at kunne synliggøres. Samtidens 
gymnasielærer skal have ‘føling’ med og i bogstavelig forstand tage hånd 
om og kunne synliggøre hver enkelt elevs læring. Undervisningens output 
skal jo gøre synligt, altså håndgribeligt. Eleverne skal løbende orienteres 
om deres standpunkt samt om, hvilken udviklingsproces de er i, og hvor-
dan de fremadrettet kan forbedre sig (stx-bekendtgørelsen § 131 stk. 1). 
Og undervisningens resultater skal, som vi allerede har gjort en del ud af, 
præsenteres for ‘offentligheden’. Når effekten af undervisningen skal vur-
deres, gøres det nemmest ved at sammenligne et givet resultat (læringsmål) 
med det mål (undervisningsmål), der var opstillet på forhånd,4 dvs. ved at 
belyse forholdet mellem intention og virkning. Lad os prøve at skabe en 
forståelse af denne omstændigheds (u)mulighed for den undervisnings-
mæssige praksis ved at rette blikket mod det almene gymnasiums mål.5

 Her møder vi kondenseret et tredelt mål bestående af henholdsvis fag-
lige mål, kompetencemål og dannelsesmål. Der er tale om for det første 

4. Aftale af 28. maj 2003: ‘De centralt fastsatte mål […] skal gøres klarere 
[…]. Målene skal være tydelige, forpligtende og direkte anvendelige til sty-
ring af undervisningen. Især lægges der vægt på tydelige mål for de helt 
centrale dele af fag- og stofområderne. Klare mål stiller øgede krav til en 
mere systematisk intern evalue ring af målopfyldelsen.’

5. Her orienterer vi os mod målene, som de fremgår af gymnasiets bekendt-
gørelse og en række gymnasiers kompetenceplaner/-oversigter (der ses en 
række betegnelser for disse oversigter over kompetencer, men vi har valgt at 
bruge de to nævnte betegnelser, som blev anvendt på de gymnasier, artik-
lens cases vedrører).
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noget for individet ydre; en mængde ‘viden’, som er defineret af faget. En 
viden om de enkelte fagområder. For det andet drejer det sig om noget i 
relation mellem indre og ydre. Der er tale om f.eks. en evne til at opsøge 
viden eller en udtryks- og formidlingsevne i forskellige sammenhænge/
kontekster. Altså en viden, hvor eleven via noget indre skal ‘gøre noget’ 
med eller i forhold til nogen for ham/hende ydre. For det tredje ser vi et 
fokus på noget for individet hovedsageligt indre, individets selv. Her ret-
ter målene sig mod elevernes udvikling af selvstændighed. Eleverne skal 
lære at forholde sig reflekterende og ansvarligt til deres egen udvikling 
(Qvortrup 2011).
 Disse måls forskellighed udmærker sig ikke bare i forhold til et ind-
holdsperspektiv, den sag de tager udgangspunkt i, men også i forhold til et 
tidsperspektiv. De fag-faglige mål er defineret i forhold til et fast og i nuet 
afgrænset mål. Kompetencemålene er fremadrettede og foranderlige, dvs. 
uafsluttede og uafgrænsede. Dannelsesmålene er uendelige. Der er tale om 
en livslang søgen efter eller modning hen imod et foranderligt ‘punkt’, som 
man aldrig når. Hvor de faglige mål refererer til faget, refererer de andre til 
individet: “Du skal have indsigt i den kulturelle mangfoldighed og i din 
egen kulturs placering heri,” – eller til en i nuet udefineret fremtid: “Du 
skal kunne sætte ord på […] hvad du har lyst til med henblik på at træf-
fe valg for fremtiden.” De forskellige mål i gymnasiet synes altså at være 
karakteriseret ved ret store forskelligheder. Imidlertid synes denne forskel-
lighed ikke så klart afgrænset, når man kigger nærmer efter: ‘Almendan-
nelse og viden kan ikke skilles ad i de gymnasiale uddannelser,’ hedder det 
sig (Aftale af 28. maj 2003). Denne forståelse synes at tegne sig ned igen-
nem bekendtgørelsen og kompetenceplanerne. Tilsvarende gælder det, at 
kompetencer også knyttes til en faglig identitet, de kan ikke adskilles.
 Der synes altså at tegne sig et komplekst og mangesidet billede, når man 
vender blikket mod, hvad det er, gymnasiet skal føre til. I det danske gym-
nasium er det ikke et spørgsmål om enten -eller. Der lægges op til en både-
og-model. Der skal lægges vægt på faget i traditionel ‘fagfaglig forstand’ og 
på relevante kompetencer samt på en ny og bredere almendannelse. Der tales 
på den ene side om en ny ‘styrket fagfaglighed’. På den anden side tales 
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der om et nyt og ‘øget samspil mellem fagene’, der skal føre til, at eleverne 
udvikler evner til at arbejde på tværs af fag og fagområder (ibid.). De skal 
altså på den ene side udvikle faglig indsigt (stx-bekendtgørelsen § 1 stk. 3) 
og på den anden side have skærpet deres sans for faglig udsigt. I denne ‘ud-
seen’ skal de være ikke bare selvstændige (ibid.), men også kreative og inno-
vative. Gymnasieuddannelsen skal udvikle elevernes kreative og innovative 
evner, som det hedder sig (ibid. § 1 stk. 4). Alt dette skal styres, synliggøres 
og evalueres. Hvordan gør man så lige det?

håndteringsstrategier

Ifølge gymnasiebekendtgørelsen skal læreren ikke bare styre slaget, men 
også lede vejen. For at realisere uddannelsens mål skal timerne ud over 
‘den traditionelle lærerstyrede undervisning’ udfyldes af en række aktivi-
teter som f.eks. faglig og metodisk vejledning (ibid. § 6 stk. 1). Man taler 
så samlet set om ‘lærerstyret elevaktivitet’ (ibid.). Men med den nye orga-
nisering i gymnasiet kan læreren ikke alene tage ansvaret for styringen af 
denne elevaktivitet. Der skal i dagens gymnasium gøres brug af forskellige 
arbejdsformer og -organiseringer, som går på tværs af den enkelte klasse. 
Disse organiseringer vælges ud fra en betragtning af formålet med en given 
aktivitet (ibid. § 15 stk. 1). Dette formål er jo – med de i forhold til eleven 
indadvendte mål – forskelligt for en klasse eller gruppe af elever, og således 
kan den enkelte lærer ikke træffe dette valg. Her er det skolelederens ansvar 
at træffe valget (ibid. § 15 stk. 2). Man kan altså ikke på klasserumsniveau 
nøjes med at skelne mellem lærer- og elevstyring. Der må også tales om 
lederstyring. I tilknytning til det øgede antal af mål, som peger ikke indad 
i forhold til uddannelsen, men udad i forhold til et individ og en fremtid, 
bliver de centrale bestemmelser således også – paradoksalt nok kan man 
sige – både flere og fastere. Samtidig bliver vurderingen af, hvorvidt under-
visningen lever op til disse bestemmelser uddelegeret. De fjernes altså fra 
lærerens føling med klassen og eleverne på decentralt niveau til lederens 
styring på centralt niveau. De ‘… centralt fastsatte mål for, hvad eleverne 
skal vide og kunne i de enkelte fag – og i de forløb, der bygger på samspil 
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mellem fagene […] – skal gøres klarere,’ dvs. ‘… tydelige, forpligtende 
og direkte anvendelige til styring af undervisningen’ (Aftale af 28. maj 
2003: 4). Målene peger altså indholdsmæssigt indad, imod eleven, mens 
de formmæssigt peger længere udad, væk fra eleven, væk fra klassen, væk 
fra undervisningen. Den konkurrencesituation,6 skolerne er indlejret i som 
et resultat af overgangen til selveje, betyder, at lederen skal føre øget kon-
trol med forhold, som ellers har været lærerens ansvar.
 Evalue ringsmæssigt gøres der forsøg på at håndtere denne konkurrence-
situation samt matche den kompleksitet og mangerettethed, som synes at 
tegne sig. En mangerettethed, som i forhold til faget peger mod både ‘faglig 
indsigt’ og ‘faglig udsigt’. Som i forhold til et temporært elevperspektiv 
peger mod såvel et fortidigt, dvs. afsluttet punkt, et nutidigt uafsluttet 
punkt, som et fremtidigt endnu ikke initieret punkt. For at kunne fore-
tage sammenligningen mellem undervisning og læring må alle de nævnte 
forhold kunne gøres til genstand for iagttagelse ved at blive synliggjort. De 
må objektgøres, gøres ‘håndgribelige’. Således er det ikke længere nok at 
arbejde med en traditionel slutevalue ring. Den enkelte elev skal møde flere 
prøveformer, hedder det sig i aftaledokumentet. Der er ‘… ikke tale om 
hverken at forøge antallet af prøver eller at forlade de nuværende prøve-
former, men at der tilføjes nye former, så dokumentationen af den enkelte 
elevs viden og kunnen bliver væsentligt mere nuanceret’ (ibid.).
 En øget kompleksitet i undervisningsformer afstedkommer altså en øget 
kompleksitet i evalue ringsformer. Ved den traditionelle evalue ringsform 
evaluerer man jo kun den faglige indsigt på et afsluttet, altså fortidigt 
punkt. Og evalue ring skal der jo til! Også selvom mange af målene peger i 
retning af noget ukonkret og uafgrænseligt, noget ikke-evaluerbart.
 Der tegner sig således to former for evalue ring i gymnasiet. Den ene 
evaluerer slutprodukter. Den har til hensigt på et givet tidspunkt at vur-

6. Den konkurrencemæssige situation er mere påtrængende og udtalt for nog-
le skoler end for andre, må man påpege, hvilket gør ‘virkeligheden’ meget 
forskellig skolerne imellem. Dette forhold afhænger bl.a. af skolens belig-
genhed i forhold til potentielle konkurrenter.
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dere opnåede kompetencer på dette tidspunkt. Den anden er orienteret 
mod processer og løbende evalue ring med henblik på at forbedre og styrke 
læring. Med fokus på iagttagelser af elevreaktioner i de cases, vi her i artik-
len tager udgangspunkt i, kan man belyse forskellen mellem de to former 
ved at pege på, at den ene giver en følelse af at kunne det hele. Der er tale 
om formativ evalue ring, hvor man fremhæver det, man kan. Man starter 
med udgangspunkt i den enkelte elev og ser på, hvad han/hun kan og har 
af potentialer; alt det positive. Man laver således en bevægelse, hvor man 
hele tiden lægger til. Den anden derimod giver en følelse af mindre. Der 
er tale om summativ evalue ring, hvor man fremhæver og kommenterer 
på fejl; alt det negative. Man starter med udgangspunkt i et endemål og 
vurderer elevens standpunkt ud fra en iagttagelse af, hvad den enkelte elev 
ikke kan. Altså hvad han/hun har af mangler. Man laver altså en bevægelse, 
hvor man trækker fra.
 Det nye og særlige er ikke, at man i dag taler om både formativ og sum-
mativ evalue ring. Det nye er, at de nye styringsrationaler- og vokabularer 
synes at betyde, at det unikke, det særlige, den formative evalue ringsform, 
indføres i det almene og evalueres i forhold til almenheder, i forhold til 
generelle mål og kriterier. Denne diskurs vil vi specificere i det følgende. 
Her forlader vi det strategiske skoleniveau for at vende blikket mod først 
et undervisningsniveau, hvor vi spørger, hvordan de nye krav håndteres i 
undervisningen, og hvordan dette synes at tegne undervisningens mulig-
hedsbetingelser. Dernæst sætter vi fokus på lærerniveauet, hvor vi forhol-
der os til, hvordan lærerne selv italesætter de nye betingelser.

materialiseringsbestræbelser

Som vi har set, påhviler det læreren at kunne redegøre for, hvilket udbytte 
eleverne har og får af dennes undervisning. De skal evaluere, både hvad 
eleverne har fået ud af undervisningen, men også hvad de vil få ud af 
undervisningen. Vores empiri viser, at lærerne reagerer på dette paradok-
sale krav på forskellig vis. Vi ser på den ene side, at nogle føler sig fristet til 
at gøre brug af ‘alskens tricks’ for at opfylde kravet. Lærerne håndterer de 
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krav, der stilles dem, kan man sige. Måske fordi de ikke kan opfyldes? Her 
refererer vi til, at lærerne fører en form for dobbeltbogholderi, som Hjort 
kalder den slags evalue ring og dokumentation i uddannelsessystemet, hvor 
man arbejder med to versioner af en sag (Hjort 2008: 59). I vores empiri 
ser det ud til, at dette forhold ofte er ureflekteret eller ikke bevidst. Der er 
i mange tilfælde ikke tale om, at lærerne bevidst udarbejder to versioner, 
men at lærerne udarbejder én version, som forelægges ledelse og øvrige 
interessenter, mens de i deres daglige arbejder støtter sig op af en anden 
version, som ikke er nedskrevet. Der er tale om en uudtalt viden eller med 
et Polanyi-begreb om en tavs viden, som ikke er synlig, men som tydeligvis 
er med til at guide dem i forhold til f.eks. valg af støtte til de enkelte elever 
(Polanyi 1966).
 På den anden side reagerer lærere på kravet om at skulle redegøre for, 
hvilket udbytte eleverne har og får af deres undervisning ved at agere i 
forhold til en konstant manglende sikkerhed. De prøver hele tiden nye 
ting, de tager nye metoder i brug, giver vores empiri udtryk for. De er i en 
konstant søgen efter pædagogiske fif (Qvortrup 2011, Rüsselbæk Hansen 
2011). De synes altså at befinde sig i en konstant usikker og uafklaret 
position, hvor det eneste sikre er, at de aldrig føler sig sikre. De forsøger 
konstant at gøre ‘noget’ for at blive i stand til at opfylde de krav, de mødes 
med.

Jeg observerer en undervisningstime i et forløb, hvor klassen har arbej-
det med refleksionsskemaer, som skal fremlægges til eksamen. Ideen 
bag arbejdet med disse refleksionsskemaer er, at de giver mulighed for 
at basere eksaminationen på en ‘helhedsvurdering’ af elevens viden og 
kunnen.
 Under udfyldningen af refleksionsskemaer rækker en elev hånden op 
og spørger sin lærer: “Hvad skal jeg sige til eksamen for at få en god 
refleksionskarakter?”
 Efter timen taler jeg kort med læreren om timen, jeg netop har deltaget 
i, og læreren kredser meget optaget af spørgsmålet vedr. refleksionskarak-
teren. Det går ham meget på, og han undskylder sig med formuleringen: 
“Ja, de har endnu ikke helt forstået, hvad det handler om.”
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Som det ovenstående eksempel viser, prøver læreren konstant at gennem-
tænke og forny sin undervisningspraksis. Dette med henblik på at løse 
gåden om, hvordan det er muligt at opfylde kravet om at synliggøre ele-
vens samlede udbytte af undervisningen.
 Vi kan give et andet eksempel. Nedenfor beretter en dansklærer om sine 
overvejelser i forhold til essayet, som er én af flere mulige genrer, eleven kan 
vælge ved den afsluttende eksamen i dansk i gymnasiet. Han er frustreret 
over en manglende lighed mellem gymnasiets essaygenre og essaygenren, 
som den ser ud i f.eks. de danske dagblade. Han præsenterer til sine lærer-
kolleger ideer til, hvordan han kan få disse to genrer til at ligne hinanden i 
højere grad, end de gør:

Læreren sammenstiller et eksempel på et essay skrevet af en elev i eksa-
men i dansk i gymnasiet og et essay, som har været bragt i Politiken. Der 
tales om ligheder og forskelle mellem de to essays. Trods en høj grad 
af formmæssige ligheder – de består begge af en overskrift, forfatter-
angivelse, indledning, uddybning og konklusion, og de tager begge 
udgangspunkt i skrevne kilder, som diskuteres og reflekteres over – er 
det to meget forskellige tekster. Læreren er frustreret over den mang-
lende overensstemmelse mellem de to tekster, og han præsenterer en 
række overvejelser, han har gjort sig, gående på, om det er muligt at få 
de to genrer til i højere grad at matche hinanden ved i undervisningen 
at arbejde med essay-genren på den måde, at det stilles som krav, at 
eleverne efter aflevering i undervisningen skal indsende det afleverede 
essay til et dagblad med henblik på publicering.

Her ser vi et eksempel på, hvordan læreren føler sig irriteret over, at han 
ikke kan få eleverne til at skrive et essay, som vi kender det fra dagbladene, 
inden for de rammer, som gymnasiet opstiller. Han oplever det som et pro-
blem. At det ikke i den i nuet bagudrettede evalue ring er muligt at evaluere 
eleverne på det, de skal kunne, når de i fremtiden skal skrive et essay til et 
dansk dagblad.
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At måle det umålelige
Mange forhold – hvad enten vi taler om de undervisningsmæssige eller de 
læringsmæssige af slagsen – skal, som vi har sat fokus på, gøres til genstand 
for vurdering og bedømmelse. Vores empiri, som vi har eksemplificeret det 
ovenfor, viser, at det har den konsekvens, at immaterielle forhold konstant 
forsøges materialiseret. Læreren bestræber sig uafladeligt på at bevidstgøre 
ubevidste forhold, på at gøre flygtige forhold ikke-flygtige, uafgrænsede for-
hold afgrænselige, altså på at objektgøre uobjektbare forhold. Alt det igennem 
evalue ring og dokumentation, hvor det immaterielle forsøges materialiseret 
for at kunne dokumenteres skriftligt og gerne om muligt udtrykkes i tal. En 
transformation skal altså finde sted. Det er – blandt andet – læreren, der skal 
forestå denne transformation, idet denne jo skal i-tal-sætte og på anden vis 
dokumentere elevernes læring set i forhold til deres undervisning. Nu er tal 
ingenlunde fremmed i skoleregi. Man har altid bedømt elevernes output 
eller mangel på samme i talmæssig forstand. Det nye er, at det ikke kun 
er kvalifikationer i en snæver faglig forstand, der skal bedømmes. Også de 
personligrettede kompetencer skal det. Problemet synes at være, at de skal 
bedømmes på samme måde, hvilket betyder, at det uafgrænselige føres ind i 
afgrænsede kategorier. Det immaterielle søges gjort til materielle størrelser.
 Dette betyder, at de ‘formodentlige’ anvendelsesorienterede og kropslig-
gjorte kompetencer i dag ikke ‘får lov til’ at figurere som noget immaterielt 
og noget ‘formodentligt’ anvendeligt. De forsøges gjort til noget materielt, 
så de kan iagttages f.eks. i numerisk forstand. Herved kan de gøres til gen-
stand for sammenligning og voyeurmæssig skue. Høj numerisk værdi er lig 
succes, og lav numerisk værdi er lig fiasko. Vi vil hævde, at vi er vidne til en 
re-dyrkning af Einstein-mytologien, som bygger på antagelsen om, at stort 
set alt i verden på reduktionistisk vis kan udtrykkes ved hjælp af en simpel 
formel som f.eks. E = mc², eller ved hjælp af numeriske værdier, simple 
beskrivelser eller andre materielle udtryksformer (Barthes 1996: 118).
 Spørgsmålet er, hvad det betyder, at simple talværdier og beskrivelser 
stort set skal kunne udtrykke alt om læringens beskaffenhed. Bliver vi 
klogere mht. lærerens formåen af at vide, at klassen har fået et karakter-
gennemsnit på 7,5? Eller fortæller det os noget om elevernes baggrund? 
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(Worning 2010). Og er det ikke bedre at få et snit på 6 fra et af de ‘lukra-
tive’ gymnasier, modsat et snit på 6 fra et af de mindre ‘lukrative’ af slag-
sen? I dag er der noget, der tyder på, at det ikke kun gælder om at få en 
studentereksamen med en bestemt talværdi, det handler også om, hvilket 
gymnasium der udsteder den pågældende talværdi. At mange forhold gør 
sig gældende i forhold til undervisning og læring, der kan problematisere 
hangen til talværdier, synes ikke at vinde gehør, da tal skal bruges til sam-
menligninger, til at skille fårene fra bukkene.

det uløselige forhold

Som vi har illustreret, er flere af samtidens gymnasielærere underlagt ekster-
ne antagelser om, at de ved at prøve sig frem og eksperimentere med under-
visningen bliver i stand til at styre den i forhold til elevernes læringsudbytte. 
En kopernikansk vending kan spores. For det, som forskerne altså ikke har 
været i stand til, nemlig at afdække forholdet mellem intention og virkning i 
den pædagogiske praksis, ja, det er nu blevet en opgave for samtidens lærere. 
Antagelsen om, at lærerne i en slags trial and error proces kan nå frem til 
at kunne synliggøre forholdet mellem intention og virkning – mellem deres 
undervisning og elevernes læring – forekommer som et opnåeligt ideal. Dog 
ikke for en del af lærerne selv. De beskriver bl.a., hvordan uklare mål gør det 
svært i forhold til at tilrettelægge undervisningen. Intentionen forekommer 
altså ikke klar. Som en af de interviewede gymnasielærere påpeger, skal man 
på den ene side arbejde anderledes og nyt med fagene, mens man på den 
anden side skal måle og bedømme eleverne, som man plejer:

Umiddelbart vil jeg sige, at man ikke måler kompetencemål i den 
skriftlige eksamen, der måler du noget andet, afhængigt af hvordan du 
fortolker det. Men det er svært, fordi den nye eksamensform ligner den 
måde, man tidligere har afholdt eksamen på. Og hvis det ikke har været 
noget med kompetencer tidligere, så ved jeg ikke, om den nye skrift-
lige eksamen måler det […] Man skal omstille faget, så det bliver mere 
kompetenceorienteret. Men de evalue ringsformer, man skal undervise 
i forhold til, evalue ringsmålene, […] de ligger simpelthen ikke på linje 
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med kompetencemålene. Man tester noget andet end det, man egentlig 
skal undervise efter, ik?

Oplevelsen af, at man skal undervise i noget andet end det, man evaluerer 
på eller eksaminerer i, gør det svært at vurdere, hvordan undervisningen skal 
tilrettelægges. Intentionerne med undervisningen – målene – forekommer 
ikke klare for den pågældende respondent. Der er heller ikke tiltro til, at 
elevernes læringsmål kan indfanges og evalueres i materiel og afgrænset for-
stand. Ifølge en anden lærer kan det ikke afvises, at læringen først kan ‘spo-
res’ senere i livet. Man kan jo ikke vide, om: ‘ … de kan bemestre det, som 
de har lært i undervisningen i andre sammenhænge.’ Denne immaterialitet 
kan jo ikke umiddelbart evalueres og bedømmes. Læreren er, som vi kan se, 
skeptisk i forhold til den dokumenterbare korrelation mellem undervisning 
og læring, der efterspørges. Han forholder sig videre til, at meget andet end 
undervisningen kan have indflydelse på elevernes læring:

Det vil sige, at hvis der er problemer på hjemmefronten, hvis der er 
problemer i det sociale klasserum, vedkommende sidder i, og hvis der 
er kærestemæssige problemer, ja, you name it […] Dernæst kan vi sige, 
at der jo er enkelte, hvor man må sige, at den samlede mængde af intel-
ligens kan være hæmmende for tilegnelsen af stoffet.

Den erfarne lærer peger på, at der er forhold knyttet til elevernes læring, 
der ikke nødvendigvis har noget med undervisningen at gøre. Samtidig 
hæfter han sig ved, at der er immaterielle forhold, der ikke kan evalueres. 
Alligevel forsøger han at evaluere sin undervisning set i forhold til elever-
nes læring, fordi han skal. Den samme uklarhed, som vi før så gjorde sig 
gældende i forhold til undervisningsmålene, ser vi her hersker i forhold til 
læringsmålene. Spørgsmålet er, om og i givet fald hvordan disse problema-
tikker kan overkommes.7

7. De forskere, der plæderer for en uren pædagogik, særligt i Tanggaard, Brink-
mann og Rømers (2011) aftapning, kan have en pointe i, at samtidens alt for 
selvfølgelige tilbøjelighed til at fokusere på læringsstrategier, kompetence-
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læreralkymisten

Som vi har præsenteret det i artiklen, synes nutidens lærer anbragt i en 
position, hvor meget tid går med at fundere over, hvordan det er muligt 
at dokumentere det udokumenterbare, materialisere det immaterielle. Fra 
politisk hånd antages det, at samtidens lærer er i stand til – som en slags 
alkymist – at transformere immaterielle forhold til materielle forhold og 
på den måde synliggøre korrelationen mellem dennes undervisning og 
elevernes læring. Den ‘formel’, der skal gøre det muligt at synliggøre en 
korrelation mellem lærerens undervisning og elevernes læring, har uddan-
nelsesforskere ikke kunnet levere. Nu er det så åbenbart lærernes lod. Det 
bliver deres opgave at finde en måde, hvorpå det er muligt at synliggøre 
et ontologisk ‘er’ i forhold til elevernes læring. Altså at synliggøre, hvori 
elevernes læring består, hvad læringen er.8

niveauer og undervisningsmetoder, der er uafhængige af, hvad der skal læres, 
ikke er med til at gøre det nemmere at overkomme disse problematikker. 
Spørgsmålet er bare, om man overhovedet har styr på, hvad der skal læres. 
Lader dette hvad sig besvare på materiel og afklaret vis? Ifølge vores vurdering 
skaber selvsamme forskere nye problemer, fordi de opererer med antagelsen 
om: ‘… at man altid lærer om noget bestemt, at målet er en bestemt kunnen i 
bestemte praksisser’ (Tanggaard & Brinkmann 2011: 18). Forsøget på at være 
‘urene’ ender altså i, at de selv bliver ‘rene’. For hvordan kan man tale om, at 
man altid lærer noget bestemt? Og hvordan kan man vide, om det bestemte 
læres? Kræver det ikke, at læring kan afgrænses i tid og rum? Og kræver 
det ikke, at læring lader sig synliggøre? Hvordan kan man lige ledes tale om 
en bestemt kunnen i bestemte praksisser, når praksis jo hverken er noget 
bestemt, men noget man gør, noget kontekstuelt og situationelt?

8. Samtidig må man pege på, at, hvis det skulle lykkes at finde en undervis-
ningsform, der kan synliggøre det omtalte ‘er’, vil det være en naturalistisk 
fejlslutning at tro, at vi blot kan slutte fra er til bør. Nogle undervisnings-
former og evalue ringsformer kan sandsynliggøre, dvs. skabe mulighedsrum 
og betingelser for nogle former for læring og vice versa (Biggs 2007, Rams-
den 1999). Men det at skabe mulighedsrum for noget er jo ikke det samme 
som at sige, at det og det virker, og det og det virker ikke. Forsknings-
mæssigt set, er der heller ikke noget, der på nuværende tidspunkt tyder på, 
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 Som situationen er nu, er der ikke noget, der tyder på, at lærerne bliver 
i stand til at nå frem til dette. Der forefindes netop vidtrækkende argu-
menter, som går på, at der er så mange sociale og individuelle faktorer og 
sagsforhold, der spiller ind i forhold til elevers læring, og som ikke nødven-
digvis har noget med lærerens undervisning at gøre. Derfor er det vanskeligt 
at synliggøre, hvad der gjorde udfaldet. Det kan være elevernes habituelle 
forudsætninger, deres sociale situation, deres ‘talent’ eller mangel på samme 
– og det kan være den sociale position, de har fået i klassen. Den del af det, 
der har med læreren at gøre, er noget, som læreren aldrig helt og aldeles bli-
ver klar over, hvad er. En succesfuld lærer, der tilsyne ladende lærer eleverne 
noget, kan sagtens være en idiot, der slet ikke er klar over, hvorfor han/hun 
lykkes (Salecl 2010: 14). Freud taler da også om opdragelsesprofessionens 
umulighed. En umulighed, der skal fattes i forhold til, at det professionelle 
lærerarbejde rummer og implicerer så mange forhold, der ikke lader sig 
bemestre didaktisk og metodisk set, dvs. ligger uden for lærerens række-
vidde. Meget af, hvad der går for sig i praksis, ligger simpelthen uden for 
synsvidde og bemestring. Læreren kan højst gøre sig forhåbninger om at 
påvirke eleverne uden at kunne kontrollere dem (Britzman 2009). I forlæn-
gelse heraf kan man pege på de mange sociologiske studier, som beskriver 
koder og uskrevne regler samt latente magt forhold og -strukturer, der altid 
gør sig gældende i den undervisningsmæssige praksis. Videns-/magtforhold 
og -strukturer, der ikke nødvendigvis er gennemskuelige for lærerne, men 
ikke desto mindre har stor indflydelse på elevernes læring eller mangel på 
samme (Bourdieu & Passeron 2000, Bernstein 2000). Læring synes således 
ikke – om end det kunne ønskes – at kunne lade sig afgrænse til at være 
intenderet eller ønsket eller finde sted inden for et bestemt tidsrum. Læring 
kan ikke nødvendigvis kaldes frem, blot man kalder tilstrækkelig længe.

at nogle former for undervisning er ‘bedre’ end andre (Moss et al. 2006). 
Nogle er måske mere etiske og moralske ‘samtidsgouterbare’, men ikke nød-
vendigvis bedre i forhold til at lære nogen noget. I øvrigt afhænger det jo 
også af det ærinde, man er ude i. Et ærinde, som ikke nødvendigvis altid er 
lige reflekteret og synligt.
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lærerens store ansvar

Alligevel står læreren altså med det store ansvar at skulle kunne redegøre 
for resultatet af sin undervisning, at kunne materialisere elevernes læring. 
Han eller hun forsøger tilsyneladende at gøre dette gennem en konstant 
eksperimenteren med undervisningsmæssige muligheder. Nøjagtigt som 
fortidens alkymister, der forsøgte at transformere metaller til guld. Og 
akkurat som datidens alkymister arbejdede på at opdage livseliksiren, der 
kunne forlænge livet, er samtidens lærer udsat for et krav om at opdage 
undervisningseliksiren med henblik på at kunne materialisere sin under-
visning og dermed synliggøre en best practice eller manglen på samme.
 Nu er læreren i dag imidlertid ikke alene om at lede efter denne ideelle 
praksis. Både praktikere, forskere og politikere er ude i en storstilet efter-
søgning. Fælles for disse grupper er, at de er underlagt den ganske upåag-
tede og selvfølgelige tese om, at vi ikke har råd til ikke at lede efter formlen 
for best practice, fordi en mangel på effektivisering af uddannelsessystemet 
gør, at vi er på vej lukt i tigerøkonomiens kløer. Det underlige i dette 
ræsonnement er ikke, at man skeler til de tigerøkonomiske konkurren-
ter og udfører ‘undervisningsspionage’ (Rasmussen 2011). Det underlige 
er, at man tilsyneladende i ren benovelse over konkurrenternes talmæssige 
placering i eksempelvis PISA-undersøgelser overvejer at kopiere deres ude-
mokratiske uddannelsessystemer. Men hvorfor egentlig det? Hvis man skal 
konkurrere, skal man vel ikke kunne præcis det samme som alle andre? Og 
betyder konkurrencegamet så meget, at vi gerne på machiavellisk vis ser 
igennem fingre med midlet, bare vi når målet?
 Noget tyder på det, da man på den ene side i den uddannelsespoli-
tiske diskurs tilsyneladende gerne inspireres af tigerøkonomiens discipli-
neringsformer for at forbedre skolernes og landets PISA-indplacering. På 
den anden side tilsættes også en form for governancebaseret markedslogik 
i samtidens uddannelsespolitiske diskurs. OL-mottoet Citius – Altius – 
Fortius (hurtigere, højere og stærkere) er blevet uddannelsernes altover-
skyggende credo, der må forfølges til den bitre ende.
 Med afsæt i vores skelnen mellem materielle og immaterielle forhold kan 
vi spørge, om undervisnings- og læringsmæssige forhold udelukkende kan 
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reduceres til førstnævnte? Og kan lærernes uafladelige reducerings forsøg 
herpå ikke føre til en eichmannisering af uddannelsessystemet? Vores iagt-
tagelser kan supplere Nichols’ og Berliners påpegning af, at det ikke er 
uproblematisk, hvis skolerne og lærernes blik bliver så fokuseret på enty-
dige, kvantitative og numeriske mål, at det skaber en tilbøjelighed til at 
tilsidesætte forhold, f.eks. af etisk art, der modsætter sig opfyldelsen – eller 
forsøget på opfyldelse – af dem (Nichols og Berliner 2008). Hermed sagt, 
at jagten på kvantificerbare og synlige forhold kommer til at altoverskygge 
kvalitative og usynlige forhold, der ligger uden for kuglerammelogikken, 
og som ikke kan plottes ind i samtidens økonomiske ligninger og dermed 
tilfredsstille samtidens voyeurbehov.

undervisnings- og læringsmæssige konsekvenser

Målene for samtidens lærere er langt hen ad vejen givet fra centralt hold, 
og effekten af undervisningen skal modsvarende leveres den anden vej. 
Hvordan denne effekt skal måles, fremgår ikke. Men måles skal den. Der 
gives frihed for de enkelte lærere til inden for de centralt fastsatte rammer 
at bestemme, hvordan undervisningen gennemføres for bedst muligt at 
realisere målene, hedder det så flot. Dette kan bunde i et behov for at give 
lærerne en vis selvbestemmelse. Men det kan også bunde i en erkendelse 
af manglende føling med, hvordan problemerne med effektivisering af 
uddannelsessystemet kan løses, hvorfor bolden gives videre til bl.a. lærer-
ne. En sådan videregivelse er imidlertid ingenlunde uproblematisk. I artik-
len har vi peget på, hvordan det stiller læreren over for en uløselig opgave. 
Vores analyser peger endvidere på, at det uløselige bunder i, at opgaven i 
sig rummer et paradoks. Et paradoks, som ikke kan løses, men kun håndte-
res, hvad lærerne som vist bestræber sig på at gøre på forskellig vis.
 Det uddannelsespolitisk interessante i dag er således ikke (kun), hvor-
vidt man er for eller imod de nye evalue rings- og dokumenteringskrav. 
Det interessante er også diskussionen af de (u)mulighedsbetingelser, de 
fører med sig. Den debat har vi med indeværende artikel villet åbne op 
for. Når samtidens lærere hele tiden bliver sat på den paradoksale og umu-
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lige opgave at gøre usynlige forhold synlige, kan det betyde en hang til 
kun at beskæftige sig med de forhold i uddannelsen, som umiddelbart 
giver ‘mulighed’ for at foretage denne ‘transformation’ og dermed tilgodese 
voyeurbehovet. Lærerne kan tilskyndes til at kredse om det allerede eksiste-
rende, det målte og målbare, frem for at engagere sig i f.eks. nytænkning 
samt moralske og etiske anliggender, der ikke umiddelbart kan måles og 
synliggøres.
 Spørgsmålet er så, hvad det kommet til at betyde for fremtidens under-
visning og læring. I hvert fald kan det betyde, at læreren som alkymisten 
ustandseligt søger efter tekniske fif og tricks for at kunne sætte sin under-
visning på formel ligesom eleven: ‘… tvinges til at gøre sig selv til tankelæser 
og profilere sig efter lærerens præmisser for den rette handle- og selvbeskrivelses-
kompetence’ (Nepper Larsen 2004: 101).
 Det afsluttende og afgørende spørgsmål er, om en større afklaring af, 
hvem der evaluerer, samt hvordan og hvorfor de gør det, kunne skabe en 
kritisk diskussion om, hvad man kan bruge evalue ring til, og hvad man 
ikke kan. Det er vores vurdering, at en sådan diskussion stadigvæk er 
yderst kærkommen og på ingen måde afsluttet.
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