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Et altid lige elsket hadeobjekt

Alle ved, hvordan den perfekte forelæsning ser ud. Den består af velforberedte undervisere, opmærksomme

studerende, elegante jokes og provokerende spørgsmål. Alligevel kommer akademiske forelæsninger ofte til 

at handle om alt det, som ikke fungerer, skriver Orvar Löfgren, professor i etnologi ved Lunds Universitet.

What's the use of lectures? hed en debatbog, der udkom for nogle år siden. Jeg

husker ikke indholdet, men omslaget indeholdt en klassisk indledning om fore-

læsningsnoter. Først et par ambitiøse linier med klokkeslæt, dato og tema, der-

næst nogle stikord, som udvikler sig til mere ligegyldige tegninger, streger og

kruseduller...  Samtidig med at opmærksomheden med dagdrømmens hjælp

flød ud af forelæsningssalen, blev papiret bare tomt. 

Ja, ‘what's the use of lectures’? Forelæsningens mikroklima og egen dramatik

er et tema, der har interesseret Billy Ehn og mig i et studie af universitetets hver-

dagskultur og følelsesliv. (‘Hur blir man klok på universitetet?’, Studentlitteratur:

Lund 2004).

At forelæse er en forfængelig beskæftigelse. På vej ud fra forelæsningssalen

mærker man med det samme, om præstationen lykkedes eller ej. Man vil jo så

gerne være en succes og få gang i en livlig diskussion. Men ofte sker det ikke.

Stemningen daler, og man begynder desperat at lede efter gamle tricks, hæver

stemmen og fortæller, ‘at jeg nu skriver tre meget vigtige spørgsmål på tavlen’,

bare for at få de studerende til at skrive i kollegieblokken i stedet for at lave

kruseduller. Man prøver med sjove indfald og charme, men nogle gange får det

bare modviljen til at vokse. Måske skulle man have været bedre forberedt, be-

væger man sig ikke på rutinens afgrund?

Visse dage er bare vidunderlige. Formiddagslektionerne gik som en dans, de

studerende var skarpe, diskussionen tog pludselig fart, der var mange tindrende

blikke. Man føler sig som en rigtig universitetslærer. Yndlingsstudenterne og de

gnavne modstandere identificeres. Den dér mand, som altid kommer med pran-

gende indlæg om hvad som helst. Den dér kvinde stirrer surt på mig hele tiden.

Hvordan skal jeg bære mig ad for at få hende til at trække en lille smule på smi-

lebåndet? Stemningen i forelæsningssalen er altid skrøbelig og kan skifte uden

varsel. Hvorfor fniser nogle bagerst i lokalet, er det noget, jeg har sagt eller gjort?

Andre gange kan man mærke, at det er umuligt at få publikum med sig. Er det

dem eller mig, der er noget galt med?

Forelæsningens former skifter fra epoke til epoke, fra miljø til miljø, den har sin

skiftende scenografi, dramaturgi og ikke mindst koreografi. ‘Har du ikke nogle

overheads’, blev min etnologkollega for nogle år siden spurgt, da hun skulle fore-

læse på en lægekongres. Nej, det havde hun ikke, og det viste sig at være en stor

fejltagelse. Alle andre oplægsholdere havde en hel stak overheads med sig, og

bagefter opdagede hun, at mange af tilhørerne spekulerede over, om det, hun

præsenterede, var rigtig videnskab, når der ikke var en eneste overhead. Fore-

læsningsteknikker udsættes for hurtige modeskift. Omkring årtusindeskiftet

2000 slog PowerPoint-præsentationen igennem i visse dele af den akademiske

verden. Søndag aften sad universitetslærere og klippe-klistrede foran skærmene

og eksperimenterede med heftige baggrundsmønstre, lækker grafik og bevæge-

lige pile. Hvordan skulle man sammenfatte sit budskab i de nu obligatoriske seks

‘bulletpoints’? 

Enhver anskuelighedsteknik skaber sin egen genre med særlige begrænsnin-

ger. PowerPoint udviklede andre rytmer og en egen æstetik, som mere eller min-

dre ubevidst omskabte den traditionelle formidlingskunst. Nu begyndte forelæs-

eren at vende sig bort fra publikum og stirrede som forhekset på com-

puterskærmen, hvor hendes eller hans teater blev oprullet, og stikordene fik liv.

Den mundtlige fremstilling har sine egne tekniske traditioner, som skifter mel-

lem universitetsmiljøerne. En del humanister koketterer med deres tekniske

mangler ‘kridt og karisma er nok for mig’, men det er slående, at man bruger så

stor energi på at tage afstand fra andres brug af teknikken. 

»Så du hvor klodset han lagde et stykke papir over overheaden for at gå fra det

ene punkt til det næste? I visse kredse er det helt forkert at komme anstigende

med PowerPoint, i andre miljøer er det en grov undladelsessynd ikke at gøre det.

Der findes masser af stridende subkulturer i den akademiske verden.

Amerikanske forskere er trænede i hurtigt at mumle sig igennem et fore-

læsningsmanuskript, og de bliver altid lige overraskede over, at tiden ikke synes

at række. Pludselig øges tempoet, afsnit springes over, sveden driver. 

Til sammenligning er den skandinaviske forelæsningsteknik kendetegnet ved

informalitet, improvisation og kontakt til publikum. Men også her findes en rig

flora af præsentationsformer. Nogle forelæsere er nødt til at stå op, uanset om

der er en talerstol eller ej. (Jeg husker den desperate latter på loftsrummet, som

opstod, da vi en dag fik en gæsteforelæser, der fortvivlet konstaterede, at uden

talerstol kunne han ikke optræde.) Andre ønsker at sidde ned, på stole eller lidt

mere nonchalant på hjørnet af bordet.

De fleste kæmper en ulige kamp med elektronikken. Akademiske forelæsnin-

ger handler ofte om alt det, som ikke synes at fungere. Hvordan tænder man for

mikrofonen, hvorfor sætter mørkelægningsgardinerne sig fast midtvejs, er der

ikke nogen, som ved, hvordan man udskifter pæren på overheadprojektoren?

Man leder efter en betjent, mens en studerende med teknisk snilde bliver kaldt

frem for at assistere. I disse øjeblikke afsløres de blandede følelser til teknisk per-

fektionisme, som fortsat findes mange steder.
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En læge fortæller, at teknikken hele tiden komplicerer tilværelsen. Hans første

professor tilhørte kategorien af vandrende forelæsere, og han havde derfor an-

skaffet sig en mikrofon med lang ledning. Efterhånden bevægede auditoriets op-

mærksomhed sig fra hans fremstilling til fodarbejdet, hvor længe kunne han be-

væge sig frem og tilbage langs podiet uden at snuble over ledningen? 

Bagefter kunne ingen huske de forskellige elementer i hans fremlæggelse.

Vi ved alle, hvordan den perfekte forelæsningsseance ser ud, vi møder den i

håndbøgerne og fantaserer om den. Ind kommer forelæseren, velforberedt og

udstyret med et overbevisende manuskript, som hun kender så indgående, at

hun kan elaborere frit. Forelæsningen flyder elegant, den røde tråd er tydelig,

med jævne mellemrum suppleres flowet med provokerende spørgsmål eller ele-

gante jokes. De studerende skriver som gale og vifter ivrigt med hænderne, når

chancen byder sig. Der er højt til loftet og en vibrerende energi. Forelæseren ud-

stråler tryg autoritet, og hun er så selvsikker, at hun er åben for tvivl og spørgs-

mål. Hendes tryghed forplanter sig til salen.

Virkeligheden er gerne en anden. »Du må springe ind og tage nogle fore-

læsninger på B-kurset«, siger studielederen træt. Der er gået kludder i det igen.

Hjem til forelæsningsskafferiet, harddisken og stakken med gamle forelæsninger.

Hvad kan man skrue sammen, nu skal der klippes og klistres med brudstykker fra

gamle artikler og stof fra en tidligere forelæsning. Hurtigt tjekker man pensumli-

sten, og ud af printeren kommer et forelæsningsmanuskript, som giver et falsk

billede af helhed og sammenhæng. Dårligt forberedte forelæsninger bestående

af sammenbragte brudstykker sminkes med et elegant flow, og at vi overkommu-

nikerer vores autoritet. Vores evner skal der ikke sættes spørgsmålstegn ved, og

det er interessant at registrere, hvordan denne position forplanter sig til kroppen.

Vi skaber et metaforisk podium, selv når vi sidder rundt om bordet.

I forelæsningssalen kan man se, hvordan magt- og modstandskampen bølger

frem og tilbage. Rummets klassiske opbygning betyder, at forelæseren befinder

sig i en central position som kommunikerende autoritet. Samtidig giver denne

observationspost mulighed for et panoptisk blik, så man kan iagttage og samle

information om de studerende. Hvordan reagerer de på mit budskab, hvem kom-

mer altid for sent, roder med sine ting, virker useriøs og uopmærksom? 

Denne informationshåndtering behøver ikke være bevidst, men den lagres

sammen med andre informationer i kategoriseringen af gode og dårlige stude-

rende. Var det ikke hende, som nikkede istemmende, da jeg sagde noget ualmin-

delig klogt under forelæsningen, har han ikke været fraværende alt for længe?

De studerende stemmer med fødderne, kommer for sent, går før tid, eller bli-

ver væk, de reagerer med gab og nonchalance. Ligesom forelæsere grupperer

studerende i gode og dårlige, bliver forelæserne også grupperet som gode og

dårlige af de studerende. Kolleger rangordner hele tiden hinanden som forskere,

men som lærere rangordnes man først og fremmest af de studerende. 

På et amerikansk universitet, jeg besøgte som ph.d.-studerende var der en ner-

vøs stemning blandt lærerne dagen før, de studerendes offentliggjorde det årlige

katalog med offentlige vurderinger af kurserne. Det fik lærerne til at løbe i galop.

De fleste af os skælver inden evalueringer, selv når de er private. Ind imellem fø-

ler vi os uretfærdigt behandlet og misforståede. Studieleder og studievejledere

må afsætte tid til at trøste lærere.

Der klages tit over, at undervisning altid vurderes lavest i den akademiske ver-

den. Trods nye bestemmelser om opgradering af undervisning og lærernes

pædagogiske kompetencer og trods kravene om pædagogisk uddannelse, hører

nedvurderingen af undervisningen til den akademiske verdens seje grundpiller. 

»Ja, han er ganske vist en populær lærer, men han skriver for lidt...« 

Universitetslærere opdeles i ypperlige forskere eller som lektorer i under-

visningens trædemølle. Det er en kategorisering med lange traditioner.

I Sverige var titlen som docent tidligere den nyuddannede medarbejders meri-

teringsskole på vej mod det hædrende professorat. I docentens kontrakt for de

første seks års ansættelse indgik et krav om en offentlig forelæsningsserie ud fra

et frit valgt emne. I Lund gik der historier om docenter, som sneg sig omkring i

universitetets bygninger og ikke gik ind i salen, før de få tilhørere var blevet så

trætte af at vente, at de var gået hjem. Forelæsninger var bare et nødvendigt

onde, nærmest en hindring mod forskning. 

I dag er det anderledes, men beklagelserne over forelæsningerne som pæda-

gogisk form hører aldrig op. Et altid lige elsket hadeobjekt. Forelæsninger er ikke

en døende form. Men vi bør gøre genren mindre hemmelighedsfuld. Som lærere

tør vi ofte ikke diskutere og sammenligne vores meget skiftende præstationer.

Vores egne fejltagelser gemmer vi væk og lader nye kolleger lære sig samme pri-

vatiserende attitude. Det er måske en bedre idé at se forelæsningen som en

pædagogisk seismograf, hvor mikroklima, magtkampe og gabet mellem ideal og

virkelighed hele tiden udfordres. Af forelæsninger kan man lære sig meget. y
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Orvar Löfgren er professor ved Etnologiska Institutionen, Lunds Universitet.

Sammen med professor Billy Ehn har han netop udgivet bogen ’Hur blir man klok på universitetet?’




