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Farvel til 
forelæsningen?

Den klassiske forelæsning er udfordret, men stadig en central del af 
universiteternes selvforståelse. Bør vi aflive den traditionsrige genre, hvor 

forskeren øser autoritativt af sin viden i bunden af auditoriet? 
JA, siger Niels Bonderup Dohn, der forsker i didaktik og motivation. 

NEJ, siger professor i uddannelsesfilosofi Lars-Henrik Schmidt.

Af Signe Løntoft
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H 
vad er baggrunden for 
din modstand mod den 
traditionelle forelæsning?

»Vi har forskningsmæs-
sigt belæg for at sige, at 

forelæsningen ikke er den undervisnings-
form, som genererer mest viden. Snarere 
tværtimod. Derfor er det i mine øjne be-
skæmmende, at selv et pædagogisk institut 
som Institut for Uddannelse og Pædagogik 
(DPU) så ofte tyer til denne undervisnings-
form. Vi burde være bedst til at undervise ud 
fra didaktisk forskning i, hvad der virker.«

Hvilke former for forskning viser, at forelæs-
ningen ikke virker?

»For det første viser motivationsforsknin-
gen, at noget af det, der skaber mest mo-
tivation, er variation. For det andet findes 
der undersøgelser, der måler effekten af 
forskellige undervisningsmetoder, og de siger 
samstemmende, at læring bygger på den 
refleksion, der opstår i mødet med andre. 
Forelæsningens envejskommunikation er 
ikke effektiv. Der er blandt andet en ældre 
undersøgelse, som er grafisk fremstillet i 
figuren Læringspyramiden eller The Lear-
ning Pyramid (udviklet af National Training 

Laboratories, Maine, USA, red.). Det er en 
pyramide, der viser, hvor meget de stude-
rende får ud af henholdsvis forelæsninger, 
gruppediskussioner, demonstrationer og 
andre former. Her ligger forelæsningen i top-
pen af pyramiden, idet det er den undervis-
ningsform, som de studerende får mindst 
læring ud af.«

Hvad er alternativet til at forelæse?
»At skabe variation. Tiden er en afgørende 

faktor. Da jeg var i gymnasiepædagogikum, 
lærte vi, at man skal skifte aktivitet hvert 
syvende minut. Det er muligvis sat på spid-
sen, men hvis man har det i baghovedet, kan 
man bedre forstå, at en times forelæsning er 
for lang tid. Mulighederne for at variere er 
nemlig begrænsede, når man forelæser. Man 
kan naturligvis tale ud ad nogle tangenter, 
men det er svært at bringe nye arbejdsformer 
i spil, når man sidder 100 mennesker i et 
auditorium. Det optimale er, hvis man kan 
forelæse et kvarter og dernæst lave noget 
andet, hvor de studerende er i dialog med 
hinanden og aktivt arbejder med stoffet.«

Hvordan kan man skabe en sådan dialog?
»Jeg har været meget inspireret af den 

anerkendte fysiker Eric Mazur, der har 
formuleret undervisningsprincippet ’peer 
instruction’. Han har opfundet ’clickeren’, 
som netop er kendetegnet ved at egne sig til 
at skabe dialog, selvom de fysiske rammer 
ikke umiddelbart understøtter gruppedis-
kussioner. Clickeren er en lille elektronisk 
dims, som virker som et afstemningsredskab. 
Underviseren har en modtager, som sættes 
i computeren, og den har så kontakt til alle 
de clickere, der bliver uddelt til en forelæs-
ning. Jeg bruger dem nogle gange, når jeg 
forelæser, for så kan jeg stille et spørgsmål og 
bede de studerende diskutere svaret med si-
demanden – og så laver vi en afstemning om 
det rigtige svar. Man får afstemningens re-
sultat direkte op på skærmen i søjlediagram-
mer, og det er utroligt illustrativt. Mazur 
bruger ofte clickerne sådan, at han først laver 
en afstemning om, hvad det rigtige svar er. 
Dernæst lader han de studerende diskutere 
svaret, og så laver han en ny afstemning. Han 
har beskrevet, hvordan man kan registrere 
en markant højere procentdel af korrekte 
svar efter diskussionsseancen. I en diskus-
sion tvinges de studerende til at involvere sig 
kognitivt på en anden måde, end når de bare 
lytter, og derfor forstår de stoffet bedre. Det 
er klart, at denne teknologi egner sig bedst 
til de faktabaserede fag, mens den kan være 
svær at bruge på humaniora. Men pointen er, 
at de studerende skal tvinges til at skabe en 
dialog med sidemanden.« 

Er der ikke en risiko for, at de studerende 
spilder tiden, hvis underviseren slipper dem, og 
de i stedet overlades til hinanden?

»Jo, hvis ikke underviseren får samlet op. 
Jeg har lige evalueret med mine studerende i 
forgårs, og de kan virkelig godt lide grup-
pediskussionerne, men de kan også blive 
trætte af at høre hinandens ikke altid lige 
kvalificerede bidrag. Så det er en pædagogisk 
udfordring, at underviseren skal nå at samle 

»Vi har forskningsmæssigt 
belæg for at sige, at 

forelæsningen ikke er den 
undervisningsform, som 

genererer mest viden. 
Snarere tværtimod.«

Lektor Niels Bonderup Dohn

›

»Man skal 
afgive noget 

kontrol«

NIELS  BONDERUP  DOHN 

IMOD FORELÆSNINGEN
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op og sætte begreberne på plads. Det er ofte 
også sådanne overvejelser, der gør, at nogle 
undervisere holder fast i forelæsningen.«

Hvordan det?
»Man skal afgive noget kontrol. Det kan 

være en betryggende tanke, at man har stået 
og sagt alt dét, de skal vide. Så har man sit på 
det tørre. Hvis man lægger en større del af 
læringen ud til de studerende, kan man blive 
usikker på, om de lærer nok. Men her vil 
jeg så anføre, at blot fordi man har forelæst 
om et emne, kan man ikke regne med, at de 
studerende har lært stoffet. Når jeg deltager 
i andres forelæsninger og sidder bagerst i lo-
kalet, kan jeg jo se, at mange studerende har 
Facebook åbent samtidig. De er mere forplig-
tede på hinanden, når de skal tale sammen. 
Det kan naturligvis være, de bare taler om 
festen i fredags, men man provokerer dem i 
højere grad til at deltage aktivt.«

D 
u er fortaler for forelæsningen 
som genre. Hvad er baggrun-
den for det synspunkt?

»Jeg tager udgangspunkt i, 
at der findes nogle forskel-

lige paradigmatiske – idealtypiske – genrer, 
hvoraf forelæsningen er universitetets oprin-
delige genre. Jeg mener, at vi har tabt utroligt 
meget ved, at forelæsningen er på vej ud. 
Det betyder ikke, at jeg forestiller mig, at vi 
bare kan gøre forelæsningen til den primære 
undervisningsform under de nuværende 
rammer. Men jeg mener, at vi skal opøve 
en højere genrebevidsthed. Forelæsningen 
grænser op til foredraget og oplægget. Det er 
historiske genrer – og så er der det nye, som 
jeg kalder forelægget. Jeg er optaget af, hvad 
der sker med autoriteten i disse genrer, og det 
er i lyset af det, man skal forstå mit forsvar 
for forelæsningen.«

Hvad kendetegner forelæsningen som genre? 
»Det er den klassiske genre fra det euro-

pæiske universitets oprindelse i 1200-tallet, 
hvor det afgørende er, at man fore-læste i 
ordets bogstavelige betydning. Man læste 
simpelthen op af en bog af den banale grund, 
at der ikke fandtes ret mange bøger. Når Kant 
forelæste, bestod det i, at han læste højt af sin 
egen bog – eller rettere, hans bog bestod af de 
forelæsninger, han holdt. Derfor var han også 
autoriteten, og det er et afgørende kendetegn 
ved forelæsningen. I forelæsningen ligger 
autoriteten og legitimiteten ensidigt hos fore-
læseren. Du kan ikke forelæse om noget, du 
ikke ved noget om. Du kan sagtens holde et 
foredrag om noget, du ikke ved noget om, og 
du kan også lave et oplæg om noget, du ikke 
ved noget om. Men i forelæsningen er der 
en tydelig autoritet, som er bundet til viden. 

»Ved den klassiske 
forelæsning havde man 

automatisk et publikum, der 
var interesseret i det, man 

havde at sige. I dag er vi alt 
for bange for at kede, for vi 
skal jo stort set lokke folk 

til at lære noget.«
Professor Lars-Henrik Schmidt

 

»Undersøgelser, der måler 
effekten af forskellige 

undervisningsmetoder, siger 
samstemmende, at læring 
bygger på den refleksion, 
der opstår i mødet med 
andre. Forelæsningens 
envejskommunikation 

er ikke effektiv.«
Lektor Niels Bonderup Dohn

»De studerendes 
evalueringer 
er det mest 

sludrevorne pjat«

LARS-HENRIK SCHMIDT

FOR FORELÆSNINGEN

NIELS BONDERUP DOHN 
Lektor ved Institut for Uddannelse og Pædagogik 
(DPU), Aarhus Universitet. Tilknyttet forskningspro-
grammet Fagdidaktik.
Forsker i naturfagsdidaktik med særlig interesse for, 
hvordan man stimulerer motivation for læring. Har 
tidligere undervist i gymnasiet.
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Hvis du ved bedre end Kant, kan du holde en 
forelæsning, hvor du gør det bedre end Kant. 
Det hjælper ikke at sige »man kunne også se 
det på en anden måde«. For nu er det Kant, 
der forelæser. Nu er det ham, der fortæller, 
hvordan verden hænger sammen. Hvis du 
vil se det på en anden måde, skal du fortælle, 
hvorfor den måde, du vil se det på, er bedre 
end den, Kant forelæser om.«

Hvordan adskiller det sig fra de genrer, du 
holder forelæsningen op mod?

»I foredraget er autoriteten ikke længere 
bundet til viden. Den er bundet til vækkel-
sen. Foredraget skal frigøre ånden, og når 
du holder et godt foredrag, får du taget til 
at løfte sig for forsamlingen. Autoriteten er 
flyttet ud i samspillet mellem foredragshol-
deren og forsamlingen. Når du så holder et 
oplæg – den tredje af genrerne – er autorite-
ten flyttet endnu længere ud, idet deltagerne 
har autoriteten. I modsætning til et foredrag, 
som kan være en oplevelse, så er meningen 
med et oplæg ikke en oplevelse. Meningen er 
oftest, at man skal nå frem til noget. Den helt 
moderne genre er så et forelæg, for det er det, 
folk vil have. De kommer ikke og siger: »det 
var rigtigt, hvad han sagde« eller »nu ved vi 
bedre«. De spørger: »Hvad kan jeg bruge det 
til?« Det handler slet ikke om viden læn-
gere, og autoriteten er flyttet helt over i den 
enkelte tilhører. Det afgørende er ikke, om 
noget er sandt eller falsk, men om det kan 
bruges til noget – for mig.«

Har de studerende mistet evnen til at koncen-
trere sig om forelæsninger?

»Ja, men det gælder i al almindelighed i 
vores kultur. Folk evner ikke at lytte længere, 
de evner at snakke. De kan fylde rum ud med 
deres snak, men de kan ikke samle et rum af 
viden. Det gælder i øvrigt også en del, som 
ikke længere er studerende. Jeg har prøvet 
at holde forelæg, som ikke hænger sammen, 
men folk opdager det ikke. Hvorfor ikke? De 
har haft en absence, og så tror de, at det er 
derfor. Men måske var der faktisk et hul. Folk 

er bare så vant til at have absencer, at de ikke 
opdager det. Ved den klassiske forelæsning 
havde man automatisk et publikum, der var 
interesseret i det, man havde at sige. I dag er 
vi alt for bange for at kede, for vi skal jo stort 
set lokke folk til at lære noget.«

Men er man ikke nødt til at tage hensyn til, 
at vilkårene har ændret sig, og at der sættes 
spørgsmålstegn ved vidensautoriteten?

»Så skal man bare ikke kalde det en forelæs-
ning, for det har ikke noget med det at gøre. 

Vilkårene for at tale har ganske rigtigt æn-
dret sig radikalt. Jeg er naturligvis heller ikke 
interesseret i, at vi vender tilbage til, at man 
skal høre en mand stå og læse op af sin bog. 

Mit bedste bud er, at en universitetslærer i 
dag bør kunne de forskellige genrer. Men det, 
de færreste kan, er faktisk at forelæse.«

Hvad kræver det at holde en kvalificeret 
forelæsning?

»Det handler om stramheden. Og det 
handler om, at du skal være parat til, at der 
kan spørges ind til hvert eneste ord. Du skal 
erkende, at du fortæller om toppen af et 
isbjerg, men du skal være parat til at supplere 
den viden, du giver udtryk for, med hele 
undergrunden. Det er der selvfølgelig mange, 
der ikke kan. Det kan man ikke, hvis man 
blev færdiguddannet for 14 dage siden. Men 
man kan forlange af en erfaren universitets-
lærer, at vedkommende har det grundlag af 
viden at forelæse ud fra.«

Er universiteterne ikke forpligtede til at ind-
drage den didaktiske viden om, at de studeren-
de lærer bedst ved at arbejde med stoffet frem 
for at deltage i forelæsninger?

»Når vi hører om alle disse undersøgelser 
og evidens, så er udgangspunktet altid, at 
det handler om, at de studerende får mest 
muligt ud af det. Men det kunne jo være, at 
universitetet ikke er til for de studerende. 

Hvad nu hvis udgangspunktet ikke var, at de 
studerende skal have mest muligt ud af det, 
men at der skal genereres mest mulig viden? 
Desuden må jeg sige, vedrørende al denne 
evidens. Hvor ved man det fra?! Der er kun 
ét sted, man kan vide det fra, og det er fra de 
studerendes evalueringer, og det er det mest 
sludrevorne pjat, du overhovedet kan møde. 
Det er en katastrofe, hvor meget de studeren-
des evalueringer betyder for tilrettelæggelsen 
af undervisningen.«

Skal universitetet slet ikke tænke på de stude-
rendes udbytte?

»Til dels. Man er bindegal, hvis man ikke 
tager hensyn til, om det, man laver, virker. 
Det ville være kynisk. Selvfølgelig vurderer 
du, hvordan du kan gøre det bedst muligt. 
Men jeg vil fastholde, at det, man får noget at 
vide om, når man laver de undersøgelser, der 
refereres til, er, hvordan de studerende vurde-
rer deres udbytte. Ikke hvilke typer af viden, 
der genereres.« 

LARS-HENRIK SCHMIDT
Professor i filosofi ved Institut for Uddannelse og 
Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet. Tilknyttet 
forskningsprogrammet Pædagogik og filosofi. 
Tidligere rektor for Danmarks Pædagogiske Universitet 
(2000-2007) og leder af forskningscentret Gnosis. Har 
desuden et omfattende forfatterskab inden for blandt 
andet socialanalytik.

»Folk evner ikke at 
lytte længere, de evner 
at snakke. De kan fylde 
rum ud med deres snak, 
men de kan ikke samle 

et rum af viden.«
Professor Lars-Henrik Schmidt

 


