
DEN SMUKKE 
RISIKO 

- EN VEJ TIL DANNELSE OG UDDANNELSE

På Faaborgegnens Efterskole tror vi på, at der skal være en 

risiko forbundet med undervisning og uddannelse, fordi uddan-

nelse ikke handler om at fylde en spand, men om at tænde et 

bål. Risikoen eksisterer, fordi uddannelse ikke er en interaktion 

mellem robotter, men mellem mennesker. Risikoen eksisterer, 

fordi elever ikke skal betragtes som objekter, der skal formes og 

disciplineres, men som handlende og ansvarlige subjekter.

Ifølge uddannelsestænkeren Gert Biesta skal uddannelse ikke 

altid kontrolleres, men forbindes med åbenhed, risici og sprækker.

Undervisning er, ifølge Biesta, noget der kommer udefra og 

”bringer noget radikalt nyt med sig”. Læreren bliver således 

mere end en medlærer eller facilitator af elevernes læring, for 

læreren skal tilføje noget til undervisningssituationen, der ikke 

var til stede i forvejen.

Det handler om at turde formulere et (ud)dannelsesbegreb, 

der udtrykkes gennem forskellen på uddannelse og træning. En 

forstyrrelsens pædagogik, hvor det at ville uddanne og danne 

eleverne handler om at skabe risikofyldte situationer, hvor ele-

verne gives mulighed for som mennesker selv at træde ind på 

fællesskabets scene for at bidrage med deres unikke perspektiv 

på det faglige indhold, der er valgt som det vigtigste lige nu.

Det er derfor, at vi med Gert Biestas ord ikke blot skal se 

Faaborgegnens Efterskole som et sted, hvor der faciliteres 

læring. Vi er skabere af indhold og begivenheder for eleverne, 

der skal kunne overskride og udfordre deres livssituation, så-

dan at de ikke bare føler, at de har lært noget af lærerne. De er 

blevet undervist af lærerne, og som undervisere og ansatte på 

Faaborgegnens Efterskole kan vi skabe begivenheder, der giver 

eleverne nye perspektiver på livet. Det eneste afgørende er der-

for ikke, hvad vi lærer, men hvad vi lærer af at lære dét, vi lærer.

Faaborgegnens Efterskole er og skal fortsat være et sted, hvor 

vi underviser i at kunne eksistere i verden. Simpelthen fordi vi 

opfatter spørgsmålet om, hvad det vil sige at eksistere, som det 

vigtigste og væsentligste spørgsmål af alle.

Den smukke risiko handler om en holdning til undervisningen. 

Det kræver noget mere af os som skole, idet vi skal gøre ele-

verne aktive og selvstændige. Vi skal lade værdier og holdinger 

være i højsædet, både i tale, men i høj grad også på et praktisk 

og ligetil plan, hvor de unge forstår betydningen af de værdi-

er, der søges inddraget -og kan se nytten af dem. At give dem 

styrke til at kæmpe, til at holde ud og til måske at opleve at få 

muligheden for at finde glæden ved at klare det selv.

Det handler om at leve op til forventninger og påtage sig et 

ansvar og derved få et tilskud til sin karakter, fordi karakter er 

en slags indre robusthed, der hjælper til at tackle modgang, 

kriser, stress eller tvivl. Det er også oplevelsen af en vej frem og 

at klare udfordringen. Det kræver selvudsigt, for i stedet for at 

gå ind i os selv for at finde svarene, må vi også gå ud i verden. 

Her kan vi nemlig blive opmærksomme på naturen, kulturen 

og måske vigtigst af alt andre mennesker og de relationer og 

fællesskaber, som vi er en del af.

Den smukke risiko bør derfor bæres af et oprigtigt ønske om, at 

eleverne møder voksne, der kan være med til at videregive troen 

på, at livet vil lykkes. 

Filosoffen og forfatteren Iris Murdoch mente, at alle livets 

ståsteder var givne, som noget mennesket kan blive op-

mærksomt på og gradvist opdage. Hvis den antagelse er 

korrekt, så er hendes næste antagelse også korrekt; hvis 

man er tilstrækkelig opmærksom på, hvad der sker omkring 

én, vil man ikke have et valg, for det vil så være indlysende, 

hvad der skal gøres.

Derfor er det vigtigt at diskutere undervisning og dannelse, 

for hvis vi spænder pædagogikken for konkurrencestatens 

vogn, så flest mulig kan bidrage til at sikre samfundets 

fortsatte vækst i en globaliseret verden, så risikerer vi, at 

konkurrenceevnen bliver pædagogikkens slutmål. I det lys 

er diskussionen omkring dannelsesopgaven vigtig, fordi den 

netop indikerer, at der er noget andet og mere, man skal 

dannes i forhold til.

En skole skal derfor udfordre, berige, frustrere, rumme, 

stå ved sig selv og være risikovillig og nysgerrig på sine 

omgivelser. Vi skal ikke kun stille børn og unge spørgsmål, 

der kræver rigtigt eller forkert svar, for så begrænser vi de 

samme børn og unges nysgerrighed og kreativitet. Vi bør 

stille åbne spørgsmål, der sætter fantasien i gang. Vi skal 

stille vanskelige spørgsmål og præsentere eleverne for ube-

kvemme sandheder og dermed tænke undervisning som et 

pendul mellem polerne: kontrol og kaos båret af værdier og 

kærlighed, således at hver enkelt elev føler sig udvalgt.

Velkommen til den smukke og 

nødvendige risiko - velkommen 

til Faaborgegnens Efterskole.
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