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Sammanfattning- Föreläsningar är vanlig undervisningsform på Lunds Tekniska Högskola 

(LTH). Deras stora fördel är att information överförs ekonomiskt och effektivt till många studen-

ter samtidigt men de har även sina begränsningar. Kritiker menar att information överförs till 

passivt mottagande studenter och att bristande uppmärksamhet och engagemang hos studenterna 

begränsar mängden kunskap som faktiskt tas emot. En intervju- och litteraturstudie har genom-

förts för att dels inventera vilka metoder som finns för att hålla studenternas uppmärksamhet 

uppe och dels vilka som tillämpas av föreläsare vid LTH. Variation och olika former av aktivering 

framstår såväl i litteraturen som i intervjuerna som viktiga metoder. I artikeln presenteras även 

inspiration kring hur man kan använda variation, och andra aktiviteter för att engagera och akti-

vera studenterna samt hur man kan strukturera en föreläsning. De flesta av de intervjuade förelä-

sarna uppger att de utvecklat sina strategier genom erfarenhet medan knappt hälften nämner pe-

dagogiska kurser.

Nyckelord- Föreläsning; uppmärksamhet; studentaktivering

Introduktion

På LTH presenteras mycket av kursinnehållet i föreläsningsform. Styrkan i denna undervisnings-

form ligger i att överföra information ekonomiskt och effektivt till många studenter (Bligh, 2000; 

Brown & Manogue, 2001). Kritiker menar dock att information överförs till passivt mottagande 

studenter och att bristande uppmärksamhet och engagemang hos studenterna begränsar mängden 

kunskap som inhämtas (Nevid, 2006; Dyson, 2008). Föreläsarens stora utmaning är att över-

brygga dessa hinder för kunskapsöverföring.

Syftet med detta arbete är att göra en sammanställning av strategier för att upprätthålla studen-

ters uppmärksamhet under en föreläsning och att utarbeta en verktygslåda som föreläsare kan 

hämta inspiration ifrån. Avsikten är dock inte att ge en heltäckande beskrivning av alla metoder 

som finns. 



Syftet delades in i tre delfrågor: 

Hur kan universitetsläraren i sitt förberedelsearbete planera för att bibehålla en önskvärd 

uppmärksamhetsnivå hos studenterna under en hel föreläsning?

Vad kan universitetsläraren vidta för åtgärder om denne under pågående föreläsning upp-

fattar en minskad uppmärksamhetsnivå hos studenterna?

Hur utvecklar LTH-föreläsare sina strategier för att hålla studenterna uppmärksamma?

De två första frågorna syftade till att få information om olika metoder. Den sista frågan ligger till 

grund för analys och öppnar upp för fortsatta studier inom området.

Metod

En intervjustudie med föreläsare på LTH genomfördes parallellt med en litteraturstudie under 

hösten 2008. För litteratursökningen användes främst Lunds universitetsbiblioteks kataloger Lo-

visa och ELIN.

24 personer intervjuades utifrån delfrågorna i syftet. De kom från avdelningarna: Förpack-

ningslogistik, Teknisk vattenresurslära, Hållfasthetslära, Brandteknik och riskhantering, Byggpro-

duktion samt Genombrottet. Fem av de intervjuade är kvinnor. Samtliga respondenter var bekan-

ta med den som intervjuade och fick veta att resultatet skulle användas i ett arbete i den högsko-

lepedagogiska introduktionskursen. Personerna som intervjuats har varit alltifrån relativt unga 

föreläsare med begränsad undervisningserfarenhet till äldre som undervisat under lång tid. Nivån 

på formell pedagogisk utbildning har varierat från ingen till föreläsare som disputerat inom peda-

gogik. Några av intervjuerna spelades in och transkriberades, men under flertalet av intervjuerna 

fördes istället anteckningar. Datamaterialet analyserades av tre av författarna och som utgångs-

punkt för analysen användes intervjusvaren i form av anteckningar och rena transkriptioner. För 

respektive fråga identifierades olika teman i svaren. Utifrån dessa teman grupperades nyckelord 

och meningsbetydelser från datamaterialet. Dessa kontrasterades mot resultaten i litteraturstudi-

en. Förväntningar, önskningar och tidigare erfarenheter kan påverka resultatet vid tolkningen av 

intervjusvar (Lantz, 1993). I linje med Kvale (1997) analyserades därför intervjuerna parallellt av 

olika författare för att på så sätt mildra denna inverkan. Därefter jämfördes resultaten och en 

sammanställning gjordes.  



Figur 2. Pauser och variations påverkan på den effektiva inlärningen under
en föreläsning (Biggs & Tang, 2007 s. 109, författarnas översättning)

Uppmärksamhet under föreläsningar 

Uppmärksamhet består av vakenhetsgrad och motivation hos individen. Vad som påverkar upp-

märksamheten är individuellt, mer introverta personer kräver mindre stimuli för att komma upp 

till en optimal uppmärksamhets nivå än extroverta personer. Faktorer som påverkar motivationen 

är nyfikenhet, att sätta kunskapen i sammanhang vilket motiverar djupinlärning samt att ha efter-

strävbara mål med föreläsningen. Social interaktion, både genom positiv återkoppling och diskus-

sion med andra studenter, medför en känsla av att vara betydelsefull och tillhörighet i ett socialt 

sammanhang vilket kan höja motivationen och vakenheten. (Bligh, 2000)

Forskning har visat att aktivt lärande leder till mycket effektivare inlärning än passivt (Bligh, 

2000). Detta överensstämmer med forskning presenterad av Biggs och Tang (2007) som visar att 

de flesta människor lär sig omkring 20 % av det de hör, 30 % av det de ser och 50 % av vad de 

ser och hör. Däremot lär de sig exempelvis 70 % av vad de talar om med någon annan och 95 % 

av det de lär ut till någon annan. Föreläsningens effektivitet beror på informationen i sig samt hur 

den kommuniceras. En väl fungerande kommunikation kräver uppmärksamhet från bägge parter. 

Därmed beror det både på föreläsaren och på studenterna hur effektiv, ur lärandesynpunkt, en 

föreläsning blir; studenterna måste vara mottagliga för informationen och föreläsaren måste kun-

na läsa av sin publik. (Bligh, 2000) 

Bibehållen och oförändrat låg nivå av aktivitet försämrar uppmärksamheten och det typiska är 

att den börjar försämras efter omkring 10-15 minuter i ett föreläsningssammanhang. Enligt Biggs 

och Tang (2007) kan man genom korta pauser för vila eller förändring i aktivitet omkring var 

femtonde minut höja uppmärksamhetsnivån igen (se figur 1). Även Stuart och Rutherford (1978) 

pekar på att studenternas uppmärksamhet sjunker under en föreläsning och poängterar att detta 

framförallt sker i föreläsningens senare del. Även Bligh (2000) konstaterar att studenter behöver 

reaktiveras under föreläsningen.



Hur planeras föreläsningar på LTH för att behålla studenternas 
uppmärksamhet?

Bland de intervjuade föreläsarna på LTH är en vanligt förekommande strategi för att upprätthålla 

studenternas uppmärksamhet under föreläsningen att variera sig. Olika former av variation som 

framkom i intervjustudien är sammanfattade i Tabell 1.

Tabell 1. Exempel på hur föreläsare på LTH varierar sig

Föreläsningen kan enligt Bligh, (2000) varieras genom användning av olika medier som overhead, 

svarta tavlan och PowerPoint vilket även nämndes i flera intervjuer. I intervjustudien framkom 

även variation av var man står i salen, att växla mellan teori och praktik, samt att eftersträva varia-

tion i sitt röstläge. Demonstrationer nämndes också av föreläsarna liksom i litteraturen (Brown & 

Manogue, 2001). Genom att variera föreläsningen med exempelvis två föreläsare som för en dia-

log om ämnet kan uppmärksamheten hållas på en hög nivå längre. Deras olika röster och sätt att 

framföra sitt budskap medför en högre stimulans jämfört med enbart en person. (Bligh, 2000)

En annan metod som ofta nämns bland föreläsarna är att regelbundet försöka aktivera studen-

terna genom att kasta in frågor eller använda gruppdiskussioner, så kallad ”bikupa”, som också 

nämns i litteraturen (Bligh, 2000). Korta övningar ger inte bara aktivering utan också återkopp-

ling på vad studenterna har lärt sig. Att få studenterna aktiva i undervisningen kan vara effektivt 

då de flesta människor därmed har lättare för att inhämta kunskap (Biggs & Tang 2007). Ett fåtal 

av de intervjuade (främst de med omfattande pedagogisk utbildning och erfarenhet) betonade 

vikten av att studenterna var aktiva genom hela föreläsningen och inte bara då och då. Flera på-

pekade även vikten av att uppmuntra studenterna att ställa frågor och stimulera till aktivt tänkan-

de och reflektion. Genom att väva in mentometerfrågor i föreläsningen kan man få återkoppling 

som föreläsare och skapa engagemang bland studenterna (Hellström och Johansson, 2008). De 

metoder som LTH-föreläsarna föreslog för att aktivera studenterna är sammanfattade i Tabell 2.



Tabell 2. Exempel på hur LTH-föreläsare aktiverar studenterna under en föreläsning.

Studenternas motivation och intresse är viktiga faktorer för att upprätthålla uppmärksamheten. 

De intervjuade föreläsarna nämner sådant som att ”lägga in saker med allmänintresse”, ”knyta an 

till aktuella frågor” och att använda ”nytt stoff och nya idéer”. Brown och Manogue (2001) me-

nar att för att göra föreläsningen mer inspirerande kan man tänka ut och använda sig av analogier, 

metaforer och modeller som är anpassade till auditoriet och ämnet.

Undersökningar visar att om föreläsaren visar entusiasm över sitt ämne höjer detta motivatio-

nen hos studenterna även om entusiasmen är låtsad (Bligh 2000). Som föreläsare kan man tänka 

tillbaka på vad man själv blev engagerad av som student eller varför man valde ämnet själv. Även 

om man har ett begränsat intresse i ämnet är det viktigt att försöka verka engagerad. Detta kan 

man åstadkomma genom ett enkelt, färgsprakande språk, att inte läsa innantill och att försöka få 

ögonkontakt med studenterna. Det är också viktigt att röra sig framför tavlan och att försöka 

förmedla entusiasm genom att variera sina ansiktsuttryck. (Gross Davis, 1993; Brown & Mano-

gue, 2001) Trots att föreläsarens engagemang och entusiasm lyfts fram i litteraturen nämnde en-

dast en av de intervjuade föreläsarna det som en viktig faktor. Tabell 3 tar upp LTH-föreläsarnas 

metoder för att entusiasmera studenterna.

Tabell 3. Exempel på hur LTH-föreläsare entusiasmerar studenterna under en föreläsning. 



Föreläsningens upplägg och struktur är viktiga för att kunna påverka studenternas uppmärksam-

het (Bligh, 2000; Brown & Manogue, 2001). En sammanställning på vad som framkom i inter-

vjustudien inom detta tema återfinns i tabell 4. Genom att ha en intresseväckande start, en varie-

rad mitt och en sammanfattning på slutet kan man öka studenternas aktiva inlärning. Man kan 

börja med exempel om materialet är obekant. (Bligh, 2000; Brown & Manogue, 2001) Det är 

också viktigt, i synnerhet när man föreläser för stora klasser, med struktur, en bra inledning och 

att redan från början tala om vad man tänker föreläsa om (Biggs och &, 2007). Även Gross Davis 

(1993) poängterar att om man skriver dagens agenda på tavlan så blir det lättare för studenterna 

att förstå målet och syftet med föreläsningen. 

Tabell 4. Exempel på hur LTH-föreläsare planerar sina föreläsningar för 
att kunna hålla studenterna uppmärksamma.

Flera föreläsare nämnde att de försöker anpassa föreläsningen efter situationen. Sammanfattningar 

allteftersom och i slutet nämns av vissa föreläsare och rekommenderas även i litteraturen då det 

som sägs i början och det som sägs i slutet är det som studenterna ofta kommer ihåg. (Bligh, 

2000; Brown & Manogue, 2001) 

Vad gör man när studenternas uppmärksamhet plötsligt sviker?

Trots att föreläsaren har planerat väl kan det uppstå situationer där studenternas uppmärksamhet 

sviker. Även bland de mer spontana åtgärderna framstår variation och aktivering som mycket 

viktiga. Dock tillkommer alternativet att helt avbryta föreläsningen, genom att lägga in en tillfäl-

lig paus eller sluta lite tidigare. Även genom att använda diskussionspauser kan man återfå studen-

ternas uppmärksamhet. Undersökningar tyder på att tentamensresultaten förbättras om man an-

vänder diskussionspauser i föreläsningarna. (Holst, 1997)



Anledningen till att studenternas uppmärksamhet sviker kan vara att de inte hänger med eller inte 

förstår. I så fall kan det vara bra att rekapitulera det som just sagts för att få med sig fler. ”Hitta

det som är svårt” säger en föreläsare, men nämner också att ibland kan problemet tvärt om vara 

att det är för lätt.

Flera nämner att de helt enkelt brukar ta upp själva uppmärksamhetsproblemet med studen-

terna för att kunna göra något åt det tillsammans med dem. En föreläsare brukar påtala för stu-

denterna när ”de inte är på hugget”.

Hur utvecklar LTH-föreläsare sina strategier?

Egen erfarenhet, både som föreläsare och som åhörare, nämndes av många som den viktigaste 

källan till kunskap om föreläsningstekniker. Att ”lära av andra” återkom också som ett sätt att 

utveckla strategier för att hantera det aktuella problemområdet. Detta indikerar att det pågår dis-

kussioner och utbyte av pedagogiska erfarenheter. 

Knappt hälften av de tillfrågade intervjupersonerna nämner uttryckligen pedagogiska kurser 

och pedagogisk litteratur när de svarar på frågan om hur de har utvecklat sina strategier. Någon 

föreläsare framhäver vikten av pedagogiska kurser medan någon tonar ned betydelsen.

Diskussion

Den samlade bilden från intervjuerna sammanfaller väl med det som framkommit vid litteratur-

genomgången. Exempel på detta är att variation och aktivitet framkommer i flertalet intervjuer 

och i litteraturen som viktiga aspekter. Detta visar på att en förläsning inte behöver innebära att 

en föreläsare håller en monolog utan den kan också ta sig andra uttryck.

De intervjuade föreläsarna återspeglar olika syn på lärsituationen från dem som ser föreläsning-

en som mer eller mindre ren informationsöverföring från föreläsare till student till dem som ser 

det mer som en interaktiv process där även föreläsaren kan lära av studenterna. 

Trots att det är ett övergripande mål i Lunds universitets kompetensutvecklingsplan 2006-

2015 att alla lärare ska erbjudas högskolepedagogisk utbildning (LTH 2008/342) och att en in-

troduktionskurs i högskolepedagogik är obligatoriskt för doktoranderna är det knappt hälften 

eller 10 av de 24 intervjuade föreläsarna som nämner pedagogiska kurser eller pedagogiska studier 

som en källa till inspiration för sina strategier. 

Intervjusvaren förmedlar en övergripande bild av att personer som nämner att de gått pedago-

gisk utbildning överlag tenderar att vara lite mer resonerande i sina svar på frågorna. Det är tyd-

ligt att de få personer i intervjustudien som har omfattande teoretisk kunskap i pedagogik och 

lång erfarenhet av att arbeta med pedagogiska frågor uppvisar ett mer analyserande och problema-

tiserade förhållningssätt.  



Slutsats

Att planera och genomföra föreläsningar på ett sätt så att studenternas uppmärksamhet bibehålls 

under hela undervisningssituationen är otvivelaktigt viktigt för kunskapsbyggande. En viktig slut-

sats i denna studie är att resultatet från intervjuerna sammanfaller väl med vad som står att finna i 

litteraturen. Bland de mest centrala strategierna nämns variation av olika slag och interaktion med 

studenterna. Vikten av engagemang hos föreläsaren poängteras starkt i litteraturen men nämns 

explicit av endast en föreläsare i intervjustudien. De flesta intervjuade uppger att de utvecklat sina 

strategier genom erfarenhet medan mindre än hälften nämner pedagogiska kurser.

Reflektioner från konferensen

I samband med att artikeln presenterades på LU:s utvecklingskonferens ställdes intervjufrågorna 

till åhörarna. Den diskussion som följde gav ungefär samma svar på frågorna som de som presen-

terats ovan trots att de hade en mycket mer varierad bakgrund. Samma övergripande teman kom 

upp i svaren även om detaljerna skilde sig något åt jämfört med LTH-föreläsarnas svar. 
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