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Autenticitet på dagsordenen

Den professionelle lærerperson kræver ikke en særlig personlighed, men at læreren er troværdig og brænder

for et fagligt indhold. Autenticitet er kernen i den professionelle lærerkompetence, mener Per Fibæk Laursen,

nytiltrådt professor ved Institut for curriculumforskning, Danmarks Pædagogiske Universitet.

Er personlige forhold og relationer afgørende for

den gode undervisning? Det er et spørgsmål, som

professor Per Fibæk Laursen ofte møder, og som han

har sat sig for at undersøge nærmere. I de senere år

er interessen for ’det personlige’ i arbejdslivet taget

til i styrke, og der stilles i dag større krav til den pro-

fessionelles personlige engagement – ikke mindst

for lærere og andre, der beskæftiger sig med men-

nesker. Ifølge Per Fibæk Laursen er det personlige

aspekt ikke noget nyt inden for lærerprofessionen,

men der er kommet større fokus på lærerpersonlig-

heden. For Per Fibæk Laursen er lærerens personlig-

hed imidlertid knap så afgørende for, om undervis-

ningen er god eller ej, som at læreren er en autentisk

lærer, der brænder for noget og er troværdig. Han

mener, at autenticitet er kernen i den professionelle

lærerkompetence, og at det er en kvalitet, som i sti-

gende grad vil blive efterspurgt i samfundet.

For at komme tættere ind på livet af den profes-

sionelle lærerperson påbegyndte Per Fibæk Laursen

for tre år siden en kombineret interview- og observa-

tionsundersøgelse af 30 folkeskolelærere, der alle

har ry for at have høje personlige kompetencer. Nu er

han i fuld færd med at analysere materialet, som skal

munde ud i en bog med titlen ’Den autentiske lærer’.

Hvad er den autentiske lærer?

»Den autentiske lærer er først og fremmest en

lærer, der har en personlig intention med sin under-

visning, og som ved, hvad vedkommende vil, og som

vil det af gode grunde. Det er karakteristisk for de

lærere, jeg har interviewet i min undersøgelse, at de

vil noget med deres undervisning. De brænder per-

sonligt for at gøre nogle bestemte ting i forhold til

undervisningen.«

Det lyder, som om autenticitet er forbundet med

et personligt engagement?

»Ja, og at man også inkarnerer det engagement. At

det ikke bare er, at man har en personlig intention,

men at man i hele ens måde at være på kropsliggør

den intention.« 

Med personligheden på arbejde

Et fællestræk ved de folkeskolelærere, som Per

Fibæk Laursen har interviewet og observeret, er, at

de alle udstråler en positiv, veloplagt og optimistisk

energi. »Det positive, engagerede syn, de har på de-

res opgave som lærere, er de i stand til at repræsen-

tere med deres person og deres væremåde«, siger

Per Fibæk Laursen, men understreger samtidig, at

den autentiske lærer ikke kræver en særlig lærerper-

sonlighed:

»Det gælder ikke for lærere om at have en be-

stemt personlighed. Det gælder om at undervise i

overensstemmelse med den personlighed, man nu

har. Det er en vigtig forskel. Det er ikke et spørgsmål

om, at man med følelsesmæssige midler prøver at

overbevise eller indfange eleverne. Det er et spørgs-

mål om at finde en måde at undervise på, der virker

ægte i forhold til den personlighed, man nu har.«

Den professionelles personlighed har fået megen

opmærksomhed i debatterne om arbejdsliv i de se-

nere år, hvor begreber som personlige kompetencer,

personligt engagement og entusiasme er blevet flit-

tigt brugt, når talen er faldet på lærerpersonlighe-

den.

Hvorfor er det personlige kommet på dags-

ordenen?

»Jeg tror altid, det personlige har været på dags-

ordenen i virkelighedens verden. Der er faktisk også

folk, der for flere hundrede år tilbage skrev om lærer-

personlighedens betydning. Der er også masser af

lærerportrætter i litteraturen og på film. Så jeg tror

altid, det har været vigtigt i virkelighedens verden.

Der er også en længere forskningshistorie omkring

det, ikke i Danmark, men i USA har der været forsket

i lærerpersonligheden siden begyndelsen af det 20.

århundrede. Men i de senere år er det kommet en

slags opblomstring af interessen. Mange autoriteter

er blevet nedbrudt og relativeret, og når de gør det,

er der større behov for, at de virker personligt over-

bevisende. Det tror jeg er en af forklaringerne på, at

det emne her kommer op«, siger Per Fibæk Laursen.

Fra fyord til forskning

»Jeg ser det som et fremskridt på den måde, at det

er vigtigt, at de ting, der spiller den store rolle i vir-

kelighedens verden, også kommer på dagsordenen i

diskussionerne, i teorien og i forskningen. Jeg ser det

lidt parallelt med disciplinbegrebet: Det har altid

spillet en stor rolle i den praktiske hverdag, det har

altid været et af lærernes største temaer, men det

har i adskillige årtier været fortrængt fra dagsorde-

nen i teorien og er blevet et fyord. Pludselig popper

det op igen. Jeg tror, det er lidt på tilsvarende måde

med lærerpersonen. Den har altid været vigtig, men

man har bare i lang tid ikke rigtig turdet eller villet di-

skutere den«, siger Per Fibæk Laursen. Hans empiri-

ske undersøgelse ’Den autentiske lærer’ er netop et

bidrag til at befrugte en debat om lærerpersonen og

autenticitet:

»Det, jeg håber på at gøre, er at sætte et emne på

dagsordenen, som har været lidt tabuiseret og

trængt ud, for det er faktisk et emne, som vi godt

med rationelle og videnskabelige midler kan for-

holde os til og analysere. Det er en kompetence,

som lærerstuderende og nye lærere kan tilegne sig.

Det er ikke noget mystisk. Det kan læres.«

Hvordan kan det læres?

»Det allerførste er at finde ud af, hvad man vil med

sin lærerfunktion. Det er vigtigt, at man har en pro-

fessionel intention, som man selv har valgt, og som

man personligt står inde for. Det er det afgørende,

men dernæst er det afgørende, at man gør sig nogle

forskellige erfaringer og får prøvet nogle ting af.«

Hvad synes I selv?

Hvis man sætter fokus på lærerpersonen og person-

lige kompetencer, er der så ikke en risiko for, at det

sker på bekostning af faglig viden?

»Nej, det mener jeg bestemt ikke, i hvert fald ikke

hvis man inddrager autenticitetsbegrebet. Man kan

jo ikke være en ægte lærer, hvis ikke man har noget

at formidle; hvis ikke man kommer med noget, man

gerne vil lære eleverne. Jeg har tit tænkt på, at til- >
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Den inautentiske lærer Lektor
Blomme lader private motiver

forstyrre undervisningen.
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bage i 1970’erne var der mange lærere, der for at

være anti-autoritære lavede eksperimenter af typen,

hvor de kom ind i klasseværelset og satte sig i et

hjørne, og når eleverne spurgte, hvad de skulle lave,

svarede læreren, ’hvad synes I selv’. Det opleves jo

som et brud med hele logikken i undervisning, for

man forventer jo, at læreren er optaget af noget.« 

For Per Fibæk Laursen handler undervisning ikke

om forholdet mellem lærer og elev, men om forhol-

det mellem lærer, elev og indhold.

»Det er afgørende at undervisningen er en trekant

og ikke en tokant«, siger Per Fibæk Laursen og hen-

viser til den didaktiske trekant, hvor lærer, elev og

indhold placeres i hver af trekantens spidser. 

»Når man dykker ned i emnet lærerpersonen og

lærerpersonligheden, får man øje på, hvor vigtigt et

træk ved lærerpersonen det er, at læreren er optaget

af et fag og har noget at formidle. Det kommer også

frem i mine interviews, for så at sige alle lærere si-

ger, det er afgørende, at man som lærer er interes-

seret og engageret i indholdet af undervisningen, og

at man brænder for sine fag. Der er flere af dem, der

bruger den formulering, at ’det er kun den, der

brænder for noget, der kan antænde andre’. Det tror

jeg er meget rigtigt. Jeg deler ikke den frygt for, at

hvis man interesserer sig for lærerpersonen, så er

der en risiko for, at man glemmer, at undervisningen

handler om et fagligt indhold. Man kan ikke være en

autentisk lærer, hvis ikke man har et indhold, man er

optaget af, brænder for og gerne vil videregive til

nogle elever. Der kommer en grad af falskhed eller

inautenticitet ind over den lærer, som ikke rigtig har

noget at undervise i«, siger han.

Ej som Vig og Blomme

For at illustrere, hvad det vil sige at være en inauten-

tisk lærer, hiver Per Fibæk Laursen fat i to klassiske

lærerfigurer fra den danske litteratur: lektor Blomme

fra Hans Scherfigs ’Det forsømte forår’ (1920) og fol-

keskolelærer Johannes Vig fra Martin A. Hansens

dagbogsroman ’Løgneren’ (1950). Hvor Blomme er

den sorte skoles tyran, der med maltbolsjer i mun-

den tvangsfodrer sine elever med latin og klassisk

dannelse, er Vig en tvivlende mand, der i despera-

tion over ikke at kunne få sin elskede og over at føle

sig som en lille mand i samfundet, lader det gå ud

over eleverne.

»Begge figurer er udtryk for inautentiske lærere.

Det problematiske ved de to lærerfigurer er, at de

ikke har rent mel i posen, men private, undervisnin-

gen uvedkommende, følelsesmæssige spil kørende

med eleverne. De har motiver, der er pædagogisk

forstyrrende, og som stammer fra konflikter i deres

private tilværelse.« 

Ifølge Per Fibæk Laursen kan der godt komme en

konflikt mellem en lærers professionelle intention

og de personlige følelser, men opstår der sådan en

konflikt, skal læreren være professionel. For under-

visning er en trekant, ikke en tokant. 

Selv om Per Fibæk Laursen mener, at autenticitet

er en professionel lærerkompetence, der bør komme

øget fokus på, er det imidlertid ikke en kompetence,

man som lærer bør forcere.

»Hvis det at være ægte, autentisk og personlig, bli-

ver til noget villet, noget man er meget bevidst om-

kring og efter alle evner prøver på at være, bliver det

et meget selvmodsigende projekt. Det er ligesom,

hvis man bestræber sig fantastisk meget på at være

spontan, så er man det ikke. Jeg tror ikke, det dur,

hvis lærere går rundt i skolen og siger til sig selv ’nu

skal jeg være autentisk’. Mange undersøgelser viser i

øvrigt også, at den gode lærer er karakteristisk ved at

have opmærksomheden på eleverne og på indhol-

det, ikke på sig selv. Den gode lærer glemmer sig

selv. Jeg håber da sandelig heller ikke, at det, at jeg

nu sætter autenticitet på dagsordenen, medfører, at

lærere bliver mere selvbevidste, for det mener jeg

bestemt ikke, der er brug for.« y
Camilla Mehlsen
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Per Fibæk Laursen taler på konferencen ‘Profes-

sional Development and Educational Change’, der

afholdes på Danmarks Pædagogiske Universitet

den 14. maj. Se www.dpu.dk/konferencer


