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1. Indledning
Han Herred Efterskole (HHE) arbejder ud fra værdierne: identitetsdannelse, fællesskab, fagligt
engagement og bevægelsesglæde. Skolen mener, at disse værdier kan indfries ved, at
efterskoleeleverne mødes af autentiske voksne, hvorfor autentiske voksne netop er emnet for HHE’s
selvevaluering 2016. Selvevalueringen beror på en spørgeskemaundersøgelse besvaret af de
nuværende elever (2015/2016). Elevernes besvarelse vil sammen med observationer og udtalelser
fra skolens lærere give et billede af skolens lærere som autentiske voksne.
I det følgende præsenteres skolens læreres personlige definitioner af autentiske voksne, og hvordan
de implementerer autentiske voksne i skolens hverdag. Efterfølgende vil en kort faglig definition af
autentiske voksne (lærere) blive præciseret. Slutteligt følger en kort analyse af evalueringens
spørgeskemaundersøgelse og konklusionen.
Hvordan definerer og hvad gør efterskolens lærere for at være autentiske voksne?
Til udarbejdelsen af evalueringen fandt jeg det vigtigt at få indblik i, hvordan efterskolens lærere
definerer autentiske voksne, og hvad de selv gør for at være autentiske i undervisningen og i den
almindelige hverdag. I det følgende vil forskellige udsnit af lærernes udtalelser blive præsenteret i
form af citater.
”Eleverne oplever os i et hav af situationer, ikke kun i undervisningen. Både når vi er glade og
euforiske over deres gymnastikopvisning, når vi er trætte efter at have haft en træls nattevagt, og
når vi er presset efter at have været på tur med dem i USA i 11 dage. Det er for mig at være
autentisk voksen – at være med til at bakke hinanden op og gå forrest som de gode rollemodeller,
men også nogle gange fortælle eleverne: ”jeg er faktisk ikke helt på toppen i dag”, så de ved hvad
de skal forholde sig til…”
”Jeg tror, at jeg vil definere autentiske voksne som nogle, der reagerer og agerer naturligt og
oprigtigt… Jeg synes, at jeg er autentisk, når jeg sidder ved middagsbordet og snakker med
eleverne om hverdagen”
”…en som hviler i sig selv og tør at være sig selv…”
”...en som er klar på at tage ansvar…”
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”…at man møder eleverne i øjenhøjde og har en ligeværdig dialog – et magtfrit rum… For mig er
det vigtigt, at jeg kan være den samme person både på job og derhjemme, så jeg inddrager eleverne
i hvem jeg er, og hvordan jeg har det…”
”For mig er ’autentiske voksne’ personer, som har modet til at sætte sig selv i spil for at flytte
andre. Det er voksne, som engagerer sig i eleverne, i hinanden og i skolens liv. Det er også voksne,
som tør at sætte grænser…”
I forhold til ovenstående citater kommer der forskellige kriterier til syne, som ud fra skolens læreres
synspunkt er med til at definere autentiske voksne, og hvad de gør for at være autentiske voksne.
Sammenfattende kommer følgende kriterier til syne:
•

Gode rollemodeller

•

Reagerer og agerer naturligt og oprigtigt

•

Personlig

•

Tager ansvar

•

Ligeværdig dialog

•

Harmoni i pædagogiske og kulturelle aspekter

•

Sætte grænser

Faglig definition af autentiske voksne
I ovenstående afsnit blev skolens læreres personlige definitioner af autentiske voksne præsenteret, i
det følgende præsenteres en faglig definition. Autentiske voksne kan nemlig være et svært begreb at
forholde sig til og ligeledes at definere. På HHE’s hjemmeside under skolens værdigrundlag
formuleres autentiske voksne som:
”begejstrede og engagerede voksne, der brænder for skolens arbejde og tør stille krav til eleverne
og sig selv”. (HHE’s hjemmeside 2016)
Men hvad vil det egentligt sige at være begejstret, engageret og stille krav, og hvordan er det med
til at definere autentiske voksne? Til at besvare dette er det vigtigt at gå dybere ned i begrebet
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autenticitet. Autenticitet betyder ægthed, selvkørende dvs. et autentisk menneske handler ud fra
egen overbevisning og af egen kraft (Fibæk 2013). Ægthed skal opfattes som det at handle i
overensstemmelse med egne værdier (Fibæk 2013).
Charles Taylor (1991) lægger vægt på, at ”autenticitet indebærer, at man har en personlig
intention, og at man selv har valgt den. Det er i overensstemmelse med den almindelige brug af
autenticitetsbegrebet, at det betegner noget, der ’kommer indefra’, som man siger. Noget der er et
ægte udtryk for personen” (Fibæk 2013 s. 55). Dvs. at Taylor lægger vægt på, at man som lærer
(voksen) vil noget af gode grunde, og at vi kun betragter en handling som udtryk for autenticitet,
hvis den er værdifuld i forhold til vores almindelige etiske og kulturelle værdier (baggrundsviden).
(Fibæk 2013)
Taylor (1991) sammenfatter sit begreb om autenticitet i fem punkter:
•

Autenticitet drejer sig om at skabe eller konstruere noget,

•

med en vis originalitet,

•

der bryder med regler,

•

og som har forbindelse med vore baggrundsviden,

•

og endelig at den autentiske person har en selvidentitet udviklet i dialog med andre
mennesker og med vores kultur. (Fibæk 2013)

Jesper Juul og Helle Jensen definerer autenticitet som ”Den voksnes evne til og vilje til at
repræsentere sine tanker, følelser, værdier, mål og grænser” (Juul et. al 2004 s. 82)
Kodeordet i denne definition er interesse eller engagement. Engagement er hovedelementet i HHE’s
definition af autentiske voksne. Med interesse menes her den voksnes interesse for, hvem den unge
er – evnen til at se de unge på deres egne præmisser. For at være autentisk er det afgørende, at den
voksne er rollemodel. En rollemodel, som engagerer sig ved at tage ansvar for sine forventninger,
grænser og adfærd. (Juul et. al 2004)

Et eksempel på en autentisk voksen kunne være en person, som er i harmoni med sin pædagogiske
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og kulturelle etik. Denne harmoni opnås ved, at der er harmoni mellem personens identitet i
skolerummet og den private person. Mennesker har en naturlig kraft til at opsnappe uærlighed, og
hvis denne harmoni ikke er tilstede, vil det skabe en form for disharmoni i klasseværelset.
Et andet eksempel på en problematik, der kan stå i vejen for at fremstå autentisk, er, hvis man som
underviser har en forestilling om undervisningsmetoder, som ikke stemmer overens med den
faktiske undervisningsmetode. Fx hvis man som underviser har en forestilling om, at man har det
godt med en mere fri og lidt kaotisk stemning i klasseværelset, men i virkeligheden underviser mere
struktureret og ”skarpt”, end hvad der svarer til idealet. Denne form for disharmoni medfører en
spaltning i lærerrollen, hvormed læreren ikke fremstår som autentisk. (Fibæk 2013)
På baggrund af de to ovenstående definitioner er jeg kommet frem til følgende kvaliteter, som kan
være med til at beskrive en autentisk voksen:
• Inddragelse af eleverne
• Kreativt tænkende og handlende
• Personlig
• Sætter grænser
• Tager ansvar for egne og elevernes handlinger/læring
• Nærværende
• Dialog mellem læreren og eleven
• Sætter klare og tydelige mål
• Tillidsfuld
• Respekt for eleverne
De ti kvaliteter er efterfølgende blevet brugt i et udarbejdet spørgeskema, som vil blive præsenteret
i næste afsnit.
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2. Spørgeskemaundersøgelse - resultater
I maj 2016 udfyldte 104 elever et spørgeskema. Tilstede var 104 elever ud af 116 mulige, hvilket vil
sige, at undersøgelsen har en god svarprocent. Spørgeskemaet består af to spørgsmål. Til hvert
spørgsmål havde eleverne 10 forskellige afkrydsningsmuligheder. Eleverne måtte gerne sætte flere
krydser til hvert spørgsmål. Det er vigtigt at understrege, at spørgeskemaet bygger på lærerne
generelt og ikke personligt – hvorfor det er svært for eleverne at skære alle lærerne over én kam, da
lærerne selvfølgelig er forskellige. Nedenstående procentfordeling rammer derfor kun et generelt
billede af skolens lærere.
A. Hvordan oplever I lærerne i den generelle undervisning?
Eleverne oplever

Piger:

Drenge:

I alt:

Inddrager eleverne

40/52 = 77%

27/52 = 52%

67/104 = 64%

Kreative tænkende

21/52 = 40%

15/52 = 29%

36/104 = 35%

Personlig

26/52 = 50%

26/52 = 50%

52/104 = 50%

Sætter grænser

22/52 = 42%

16/52 = 31%

38/104 = 37%

Tager ansvar

36/52 = 69%

30/52 = 58%

66/104 = 63%

Nærværende

24/52 = 46%

22/52 = 42%

46/104 = 44%

Dialog mellem

38/52 = 73%

30/52 = 58%

68/104 = 65%

28/52 = 54%

29/52 = 56%

57/104 = 55%

Har tillid til lærerne

28/52 = 54%

27/52 = 52%

55/104 = 53%

Respekt for eleverne

31/52 = 60%

29/52 = 56%

60/104 = 58%

lærerne som:

og handlende

lærerne og eleven
Sætter klare og
tydelige mål

Tabelkommentar:
I ovenstående tabel ses efterskolens piger og drenges svarprocent i forhold til spørgeskemaets første
spørgsmål. Tabel A viser, hvordan pigerne og drengene har fordelt deres svar i forhold til, hvordan
de oplever lærerne i den generelle undervisning på skolen.
I tabellen kommer det til syne, at drengene virker lidt mere skeptiske end pigerne, det er dog
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generelt stadig nogle rigtig fine procenttal. Specielt bemærkelsesværdigt er de høje procenttal ved
kvaliteterne: inddragelse af eleverne, ansvar og dialog mellem læreren og eleven. Relativt lave
svarprocenter ved kvaliteterne: kreativ tænkende og handlende og sætte grænser, som er områder,
hvor der er mulighed forbedring.
B. Hvordan oplever I generelt de voksne i hverdagene og i weekenderne?
Eleverne oplever

Piger:

Drenge:

I alt:

Inddrager eleverne

40/52 = 70%

29/52 = 56%

69/104 = 66%

Kreative tænkende

46/52 = 88%

23/52 = 44%

69/104 = 66%

Personlige

43/52 = 83%

33/52 = 63%

76/104 = 73%

Sætter grænser

23/52 = 44%

21/52 = 40%

44/104 = 42%

Tager ansvar

34/52 = 65%

26/52 = 50%

60/104 = 58%

Nærværende

42/52 = 81%

31/52 = 60%

73/104 = 70%

Dialog mellem

35/52 = 67%

32/52 = 62%

67/104 = 64%

15/52 = 29%

13/52 = 25%

28/104 = 27%

Har tillid til lærerne

39/52 = 75%

30/52 = 58%

69/104 = 66%

Respekt for eleverne

33/52 = 63%

24/52 = 46%

57/104 = 55%

lærerne som:

og handlende

lærerne og eleven
Sætter klare og
tydelige mål

Tabelkommentar:
I ovenstående tabel ses efterskolens piger og drenges svarprocent i forhold til spørgeskemaets andet
spørgsmål. Tabel B viser, hvordan pigerne og drengene har fordelt deres svar i forhold til, hvordan
de generelt oplever de voksne i hverdagene og i weekenderne.
I tabellen kommer det igen til syne, at drengene tegner et mere skeptisk billede end pigerne. Det er
dog generelt stadig nogle rigtig fine procenttal. Bemærkelsesværdigt er specielt de høje procenttal
ved kvaliteterne: personlige, nærværende, har tillid til lærerne og kreative.
I tabellen ses dog også relativt lave svarprocenter ved kvaliteterne: sætter grænser og klare og
tydelige mål, hvilket bestemt er nogle kvaliteter, der er mulighed for at arbejde videre med.
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3. Konklusion
I forhold til spørgeskemaundersøgelsens generelle fokus i undervisningen ses der en gennemsnitlig
høj svarprocent på de forskellige kriterier. Specielt inddragelse af eleverne og at tage ansvar samt
dialog mellem læreren og eleven scorer høje procenter. Relativt lave svarprocenter ved kvaliteterne:
kreativ tænkende og handlende samt at sætte grænser. Dette er områder, hvor der er mulighed for
forbedring.
Til spørgeskemaundersøgelsens spørgsmål om, hvordan eleverne generelt oplever de voksne i
hverdagene og i weekenderne, bemærkes der meget høj gennemsnitlig svarprocent på de forskellige
kriterier. Navnligt er det værd at lægge mærke til kvaliteterne: personlige, nærværende, har tillid til
lærerne og er kreative. Der er dog igen flere kriterier, som der kan arbejdes mere med i forhold til
den autentiske voksne.
På baggrund af elevernes spørgeskemabesvarelse, personlige input fra lærerne og faglig definition
af autentiske voksne kan det konkluderes, at lærerne på Han Herred Efterskole arbejder i den rigtige
retning i forhold til at arbejde/fungere som autentiske voksne. I forhold til svarprocenten er der flere
kriterier, hvor lærerne klarer sig rigtig godt både i undervisningen og i den almindelige hverdag.
Specielt i hverdagen og i weekenderne scorede lærerne højt, hvilket måske er noget, som de kan
tage med over i undervisningen.
Med udgangspunkt i lærernes egne input/tanker omkring autentiske voksne er det
bemærkelsesværdigt, hvor tæt nogle af deres kriterier rammer den faglige definition. Dette kan
indikere, at lærerne på Han Herred Efterskole har en god forståelse for, hvordan det er at agere som
autentisk voksen. Ligeledes tegner det et billede af, at hvis de ikke af eleverne opleves som
autentiske voksne, arbejder de i hvert fald i den rigtige retning.
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