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DET USYNLIGE I UNDERVISNING 
- François Flahault og målstyringens umulighed 
 
Indledning 
Idéen til oplægget skyldes mødet med den aktuelle pædagogiske trend: ”Synlig Læ-
ring”. Da jeg først hørte navnet, var min umiddelbare reaktion: Jamen, det er jo helt 
forkert! – Og pludselig så jeg den røde tråd i min pædagogik-kritik gennem 20 år: nem-
lig at det væsentlige i undervisning kun kan være de utilsigtede bivirkninger af andre 
aktiviteter, men selv er det usynligt og indirekte. Dette usynlige er til gengæld en forud-
sætning for ’synlige’ og målbare resultater af undervisningen. Paradoksalt nok har pæ-
dagogikken aldrig hørt om det, der er dens egen forudsætning.1 Fænomenet er imidlertid 
velbeskrevet uden for den pædagogiske litteratur. Fx af den franske filosof, François 
Flahault, hvis tanker om samfund og dernæst om skole og undervisning, jeg her vil give 
et rids af. 

Som modstykke til ’synlig læring’ taler jeg om ’det usynlige i undervisning’, ikke 
om ’usynlig læring’. For det kan man ikke. Neologismen ’læring’ udelukker det. Ordet 
introduceredes af reformpædagoger omkring 1980 for at udtrykke elevens egen lære-
proces: altså når eleven ’lærer sig noget’. Det er en individuel aktivitet. Undervisning 
angår derimod elev/lærerforholdets relationelle læreprocesser. Undervisning involverer 
altid en Anden og en Andethed, som ordet læring ikke kan rumme, selvom man sætter 
’synlig’ foran.  

Og så er vi allerede i gang.  
 
Pædagogik kontra skolevirkelighed 
Francois Flahault fortæller om en ung gymnasielærers undren.2  Han er hjemme i pæda-
gogisk litteratur:  

”[…] men når han så stod over for sine elever, følte han klart at han stod over for en helt 
særlig virkelighed, som disse værker ikke tog højde for. […] Det drejede sig om en afstand 
mellem den virkelighed, som værkerne forholdt sig til, og så en helt anden virkelighed, som 
man møder i udøvelsen af sin profession.” 

Præcis min egen oplevelse. Eleverne lærte mig gavmildt time efter time, hvad det vil 
sige at undervise i de 5-6 år, jeg var timelærer. Da jeg endelig kom i pædagogikum, 
havde det intet med min egen skolevirkelighed at gøre. Også mødet med en førmoderne 
faglig kultur var bizar. Dansk- og litteratur-studierne jeg kom fra, domineredes af Lacan 
og Derrida, den sproglige vending og poststrukturalisme. Den klassiske subjektopfattel-
se var forladt til fordel for psykoanalysens forestilling om ’det ubevidstes subjekt’. Men 
dette paradigmeskift var ukendt på Pædagogikum; her dyrkede man endnu bedagede 
psykologiske, positivistiske, behavioristiske teorier. Selv Knud Illeris’ angiveligt marxi-
stiske ’’projektpædagogik’ viste sig at bygge på ’amerikansk jeg-psykologi’, med 
Lacans hånligste betegnelse.   

																																																													
1	Den lacanianske filosof Kirsten Hyldgaard er herhjemme den lysende undtagelse. Se fx: Pædagogiske 
Umuligheder. Psykoanalyse og pædagogik. Aarhus Universitetsforlag, 2010	
2 François Flahault : « Sisyphe professeur », Communications 72, L’idéal éducatif, Seuil 2002, p. 17-69. 
Dansk oversættelse ved Erik Jerlung : ”Lærerens Sisyfos-arbejde” (upubliceret). 



2	

	

I mange år glemte jeg lykkeligt alt om pædagogik, indtil der i midt-90erne under 
stort rabalder indtraf en pædagogisk vækkelse med mantraer som PEEL, Ansvar For 
Egen Læring, Metakognition. Til min store undren byggede også disse nye pædagogiske 
trends på traditionelt reformpædagogisk tankegods, altså hvad der videnskabeligt i dag 
betragtes som jeg-psykologiske, metafysiske og logocentriske forestillinger. De støjen-
de pædagoger insisterede endvidere på at omorganisere gymnasiet efter nypædagogik-
kens fikse idéer om elevens mange intelligenser, læringsstile, voldsom satsning på 
gruppe- og projektarbejde, nedbrydning af klasser, fag og faglighed til fordel for tvær-
faglighed. Reformen i 2005 ophævede disse trends til lovgrundlag for gymnasiet, nu 
kombineret med systemteoretiske tanker, der delte samme individcentrerede antropolo-
gi. Sammen med konkurrencestatens interesse i regnearks-pædagogik og målstyring har 
denne pædagogisering af gymnasiet efterladt institutionen i dyb faglig og under-
visningsmæssig krise. 
 
Samfundstænkningen på hovedet 
Det er denne konstruktion, jeg vil bruge François Flahault til at kritisere og dekonstrue-
re. – Men først lidt om hans samfundstænkning.  

Flahault tilhører Modernitetens paradigmeskift, der med den nævnte ’Sproglige 
Vending’, strukturalisme og diverse poststrukturalismer insisterer på den Anden og det 
sociales primat, når det gælder om at begribe menneske og samfund. Men han skærper 
og radikaliserer dette perspektiv ved monomant at insistere på, at samfundet går forud 
for mennesket, eller som hans dictum lyder: ”Samfundstilstanden er ganske enkelt men-
neskenes naturlige tilstand.” 3  

Denne påstand bygger på et spektakulært nybrud inden for primatologien, der radi-
kalt rokker ved forudsætningerne for vores hidtidige viden om mennesker og samfund: 
Allerede i adskillige millioner år før mennesket har primater levet i samfund, hvor indi-
viderne har dannet grupper med gensidig genkendelse, afhængighed og hengivenhed 
inden for et socialt net af meget subtile vekselvirkninger. Denne samfundsmæssighed 
samt den forlængede yngelpleje har været basis for udvikling af yderligere relationsska-
bende adfærd med brug af ”stemme, kropssprog, gestik, mimik og mere eller mindre 
komplekse koder, afgrænsning af boplads og territorium, teknikker og pynt etc.”4 i en 
glidende overgang mellem aber og mennesker. Tilknytnings-psykologiens påvisning af 
det tidlige kropsligt-tætte forældre/barn forhold som forudsætning for sprog, bevidsthed, 
eksistens, bygger altså videre på former for hengivenhed, der går millioner af år forud 
for mennesket. 

Menneskets mulighed er altså ikke et spring fra natur til kultur, men en overgang 
mellem én form for socialitet til andre langt mere komplekse former. Der er ifølge Fla-
hault tale om ”en revolution i erkendelsen” med vidtrækkende konsekvenser: Den men-
neskelige kultur, sprogets symbolske orden, familien, differentierede menneskelige 
samfund etc. er således opstået inden for rammerne af en forud eksisterende samfunds-

																																																													
3 François Flahault: Robinson-paradokset, Kapitalisme og samfund, (oversættelse og efterskrift E. Jer-
lung), Forlaget Politisk Revy, 2015, s. 72, forfatterens kursivering. 
4 François Flahaults hovedværk: Le sentiment d’exister. Ce soi qui ne va pas de soi. (Følelsen af at være 
til. Det selv der ikke er en selvfølge). Descartes & Cie., Paris 2002, p 339 
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mæssighed med sociale bånd, der allerede hos aberne endda går på tværs af generatio-
ner. 

I samfundstænkningen har det ellers altid været et faktum, at mennesket går forud 
for samfundet. Fra naturrettens kontraktteorier til John Rawls har opfattelsen været: Al-
lerede fuldt udviklede, sprogligt begavede mennesker i naturtilstanden beslutter sig for 
at indgå i samfund. Samfundet forstås som en kontrakt: en praktisk nyttebetinget foran-
staltning for menneskelig interaktion. Men allerede hos aberne, før sprog og bevidsthed, 
overstiger antallet og kompleksiteten af tidskrævende relationsskabende aktiviteter langt 
den mulige evolutionære nytteværdi; for dem ”[…] findes der ikke noget andet liv end 
livet i samfundet.”5 I det hele taget går tanken om samfundet som praktisk middel helt 
fejl af den faktiske menneskelige virkelighed. Det at leve i samfund er ikke blot menne-
skets eksistensbetingelse, men også et mål, et gode i sig selv. Vores grundlæggende 
fornemmelse af at være i verden, den ”o, så sårbare” eksistensfølelse, er bundet op på 
denne sociale væren. De klassiske økonomer og Marx tog ligeledes fejl, når de reduce-
rede samfundet til et spørgsmål om nytte og økonomi. Begge disse goder er biprodukter 
af en oprindelig socialitet, der går forud for dem. 

Flahaults understregning af menneskets restløse samfundsmæssighed, eksistentielt 
og ontologisk, står i opposition til en europæisk individ-centreret tradition og dens jeg-
tilbedelse, som kulminerer med ultraliberale Ayn Rands udsagn: ”Der findes ikke sam-
fund, kun mænd og kvinder”. Flahault afdækker i sit værk denne jeg-opfattelses religiø-
se rødder 6. Især Renæssancens og Oplysningens brug af Prometheus-skikkelsen er her 
interessant: Prometheus, Unbound som i Milton’s digt, inkarnerer det ny frigjorte men-
neske. En særlig læsning af skabelsesordene gør dette muligt: når vi er skabt i Guds 
billede, har vi tillige fået Hans indre egenskaber, inklusive evnen til at skabe – også os 
selv! Oplysningsprojektets hensigt, at erstatte religiøse fortolkninger med verdslige og 
rationelle, lykkedes aldrig, ifølge Flahault. Nissen flyttede med: mens Gud gjordes ar-
bejdsløs, blev den europæiske forestilling om jeg‘et som absolut, selvskabende og ube-
grænset, en umistelig del af individets selvforståelse – men det gør den ikke mindre 
religiøs. Religionskritikken er således endnu ved sin begyndelse. 

 
Flahaults pædagogiske filosofi 
Men heller ikke den pædagogiske religionskritik er der blevet taget hul på. De samme 
miskendelser, der har gjort det umuligt at se menneskets grundlæggende samfundsmæs-
sighed, gør det i skolen umuligt at se det relationelles enorme betydning. 

Skolens funktion er umiddelbart formidling af viden, typisk i bogens form. Men for 
at det kan lade sig gøre, må den være et socialt rum for de mange relationelle samværs-
former, spejlinger, identifikationer, sym- og antipatier, der karakteriserer menneskers 
møde. I denne fortrinsvis mundtlige kultur – som den pædagogiske litteratur overser – 
er det især talens udsigelsesmæssige, dvs. dens relationelle, kropslige, ofte ubevidste 
forankring, der dominerer på bekostning af udsagnets logik og indhold. 

																																																													
5 Robinson-paradokset, s. 73 
6 Se især Le crépuscule de Promethée. Contribution à une histoire de la démesure humaine, Mille et une 
nuits, 2008. Et kapitel herfra ”Prometheus i ultraliberal udgave” (oversættelse Erik Jerlung) om den ame-
rikanske ultraliberale tænker, Ayn Rand, kan læses i Social Kritik, nr. 135 – oktober 2013, s. 28-49  
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Det er det også i undervisningen. Helt centralt er her, hvad psykoanalysen har be-
nævnt overføring. Begrebet betegner det, der er betingelsen for al undervisning, og det 
er derfor ikke overraskende ganske ukendt i den pædagogiske litteratur. Her taler man 
til gengæld om overførsel af viden mellem lærer og elev. Men en sådan vellykket over-
førsel – der i øvrigt er langt mere raffineret og kompliceret end nogen kommunikati-
onsmodel kan begribe – forudsætter, at der altid-allerede foreligger et stabilt og trygt 
overføringsforhold. Freud stødte på fænomenet ’overføring’, da han i terapien undrede 
sig over de følelsesmæssige bånd, som patienten typisk knyttede til ham – og også om-
vendt. Det gik op for ham, at følelsesbindingerne skyldtes en ubevidst overføring fra 
dengang barnet fik indstiftet grundlæggende relationer til andre menneske i tryghed og 
nærhed, sådan som psykoanalysens og psykologiens tilknytnings- og holding-teorier 
fint og præcist har beskrevet det siden. Overføringen var umiddelbart en gevinst for 
terapien, for episoder i en fortrængt familie-roman blev nu genopført med analytikeren 
som stand-in for fx en forælder. Senere kunne Freud generalisere sin opdagelse af over-
føringsfænomenet til at omfatte alle tætte menneskelige relationer: Børn-forældre, kær-
lighed, venskab – og ikke mindst undervisningsrelationen.  

I undervisningens overføring understreges lærer/elev-forholdet som et asymmetrisk 
forhold, der går på tværs af generationer. Her formidles en gave, der ikke kræver gen-
gæld, blot – for så vidt gaven modtages – at den gives videre til næste generation. For-
holdet er med andre ord irreversibelt, fordi det ligesom forældre/børn-forholdet er ikke-
kontraktligt. En kontrakt angår kun parternes haven, aldrig deres væren. Kontrakten kan 
opsiges af begge parter eller føres til ende, uden at det berører parternes eksistens. De 
efterlades, som de var før kontrakten. Anderledes er det med forældre/børn-forholdet og 
undervisningsrelationen. Her kan barnet/eleven ikke ophæve forholdet uden varige men. 
Opdragelse og undervisning griber ændrende ind i personen. Identifikationen med lære-
ren i undervisningen, begæret efter at se videns-objektet fra det sted, hvorfra læreren 
ser, er et irreversibelt fænomen. ”Identifikation er den ændring, der foregår med et sub-
jekt, når det påtager sig et billede”, som Lacan præcist siger. Overførsel af viden kan 
ikke blot betragtes som en erhvervelse, en besiddelse, en haven. For denne haven forud-
sætter et indgreb i elevens væren. Læreprocesser er også eksistentielle og personlige 
modningsprocesser, som overføringsforholdet er den trygge ramme om. 
 
En helt Anden lærer 
Men hvordan kan man beskrive disse vitale processer i et moderne ikke-metafysisk 
sprog? Europa har to parallelle forestillinger om læreren og eleven, dels fra Platon, dels 
fra Bibelen. Hos Platon er læreren en gartner, der værner om plantespiren. Den spire, 
der i sig selv besidder sin guddommelige Viden og Sandhed, og som blot maieutisk skal 
hjælpes frem. Det ny Testamente må gå Arvesyndens omvej: Ligesom Jesus bringer 
frelsen, sår sædemanden Sandhedens ord. Det bærer frugt, hvis det falder på den ’gode 
jord’, ikke på klippegrund blandt tidsler.  

Men en lærer er hverken gartner eller sædemand, indvender Flahault, men snarere en 
helt Anden, en podegartner: ”At lære er hverken at lade en medfødt spire udfolde sig 
eller, som en tom beholder, at tage imod Kundskabens frø; det er tværtimod at underka-
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ste sig eller acceptere en podning,”7 siger han. Podningsmetaforen gør langt bedre rede 
for indlæringens virkelighed. For det første viser den, at erhvervet viden altid er et im-
plantat af en fremmed andethed, som den sunde organisme først vil søge at afstøde. 
’Modstanden´ i undervisningen er en uundgåelig del af overføringens kompleksitet, nej-
fasen i en forældrerelation. For det andet er det hermed en ikke-metafysisk, sekulær for-
ståelse af elevens læreproces, kompatibel med moderne viden, der hverken står i gæld 
til Platon eller Kirke og derfor undslipper religionskritikken. For det tredje illustrerer 
podningsbilledet, hvordan den vellykkede podning vokser naturligt sammen med orga-
nismen. Det lærte opleves som en viden, man altid har haft. 

 
Gentagelsens umulighed 
Det usynlige i undervisningen angår altså kvalitative, relationelle forhold i undervisnin-
gen, som i sagens natur er ikke kvantificér- og målbare. Målstyringslogikkens rationale 
er derimod økonomisk. Med til regnearks-tænkningen hører drømmen om at kunne be-
mestre de ’vilde’ kvalitative procedurer i undervisningen, ’tæmme’ dem og gøre dem 
kvantificérbare som i John Hattie’s ’synlig læring’8. Der er tale om en ’bench-marking’, 
der rækker helt ind i den enkelte lektion. Derfor den massive satsning, på ’best practise’, 
evidens, ’sikker viden om, hvad der virker’. Hvis man kan rationalisere, effektivisere, 
genbruge egne og andre læreres vellykkedes gennemgange fx, kan man spare forbere-
delsestid og lærere.  

Rent bortset fra at denne teknokrat-drøm vil være et mareridt for de involverede læ-
rere og elever, bygger den også på en fundamental ikke-viden om den realitet, som sko-
le og undervisning udgør. Der er tale om katastrofal miskendelse af de relationelle for-
holds grundlæggende betydning for den type menneskeligt samvær, som en skole er 
rammen om. Tankegangen repræsenterer et moderne erkendelsestab, for ikke at sige 
dumhed, i forhold til en viden, der altid har været tilgængelig. Som korrektiv til en eu-
ropæisk traditions fortrængning af det det sociales forrang i forståelsen af mennesket, 
anbefaler Flahault Folkeeventyrenes filosofi.9 Her er vi i et univers uden almægtige gu-
der, og hvor jegets grænseløse selvhævdelse har tilsvarende trange kår. I eventyrenes 
tænkearbejde fremhæver Flahault et element af lykketræf, ’serenpiditet’. Fint ord, men 
såmænd blot opkaldt efter brødrene Serendip fra 1001 Nats Eventyr. De har ligesom 
Klods Hans dette talent for at benytte situationens foreliggende midler, komme overens 
med folk, skabe passende, fremkommelige, ikke-idealiserede udveje, hvor der ikke sy-
nes at være nogen. Og lykketræffet ridder er netop den lystigt improviserende Klods 
Hans, der ser muligheder i alt, hvad han møder - modsat hans to kloge, målstyrende 
brødre. 

Et meget udbredt eventyr, ”De to pukkelryggede”, som Flahault genfortæller10, 
handler ganske direkte om målstyringens umulighed: En pukkelrygget skrædder kom-
mer forbi nogle alfer, der euforisk danser og synger en sang med omkvædet: ”Mandag, 
																																																													
7 François Flahault : « Sisyphe professeur », IN : Communications 72, L’idéal éducatif, Seuil 2002, 
p. 64 
8 John Hattie, Visible Learning NY: Routledge 2009 
9	La pensée des contes, titlen på et hovedværk i Flahaults forfatterskab, Paris 2001	
10 ”The Image of the Plant and Self-cultivation”, Universitas. Monthly Review of Philosophy and Culture, 
nr. 10, Taipei 2009. - I Grimms noget anderledes version hedder eventyret ”Alfernes gave”. 
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tirsdag, onsdag – mandag, tirsdag, onsdag”. Skrædderen glemmer sin pukkel og slutter 
sig til dansen, og i omkvædet tilføjer han ordene: ”og torsdag”. Alferne bliver begej-
strede for denne forbedring, og som tak fjerner de hans pukkel.  – Da han kommer hjem, 
hører en anden pukkelrygget skrædder om hans held. Han drager ud for at opsøge alfer-
ne. Han deltager i dansen, og ved omkvædet, ”mandag, tirsdag, onsdag, torsdag”, syn-
ger han: ”og fredag”. Men alferne bliver rasende. ”Det er helt forkert”, råber de. Og 
som straf får han en ekstra pukkel, den fra den første skrædder. For hans formål var at 
opnå en fordel for sig selv, mens den første skrædder blot selvforglemmende bidrog til 
den sociale leg. – Således bliver han et billede på den gode lærer, hvis podning lykkes 
og bliver vel modtaget. Givetvis dybt professionel fagligt, men som underviser: en selv-
forglemmende amatør, en elsker. En idiot der ikke ved hvad han gør, en pukkelryg, der 
risikerer at miste sin pukkel i dansen med eleverne 

Stakkels Hattie derimod bærer rundt på en ufattelig mængde pukler.  
François Flahault karakteriserer Ayn Rands ultraliberale, samfundsløse menneske-

opfattelse som den højeste grad af uvidenhed om menneske og samfund, der kan tænkes 
i vor tid. Jeg vil for egen regning mene, at pædagogikkens konkurrencestatslige målsty-
ringsstrategier repræsenterer en tilsvarende grænseløs uvidenhed om skole og undervis-
ning. 
 
 
Erik Jerlung, Køge Gymnasium 
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