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Marie Leijon

Den virtuella föreläsningen  
som utmaning
En fråga om respons, representation och spatialitet

Virtuella direktsändningar blir allt vanligare i högre utbildning. Men hur är det egent-
ligen att föreläsa utan direktkontakt med studenter eller publik? Vilka möjligheter 
finns? Vilka begränsningar står föreläsaren inför? I följande reflektion diskuterar jag 
tre utmaningar som handlar om respons, representation och spatialitet.

När jag får frågan om jag kan genomföra min 
föreläsning på en konferens som huvudtalare 
virtuellt, i direktsändning för konferenspubli-
ken, tackar jag ja direkt. 

Ur miljösynpunkt är det utmärkt, för mig 
som person innebär det att jag undviker en 
resa på flera dagar för ett tal på drygt en tim-
me. Med teknikens hjälp kan jag fortfarande 
möta en publik på flera hundra personer och 
nå ut med min forskning om lärandemiljöer i 
högre utbildning.1

 Det är inte heller så att jag är direkt ovan 
vid att arbeta med olika medieformer. Jag har 
mediebakgrund, skrivit en avhandling om 
medieproduktion som pedagogisk form2 och 
vid mitt lärosäte används en rad olika flexibla 
undervisningsformer. Studenter kan delta 
i föreläsningar och seminarier på plats eller 
följa via olika nätbaserade varianter. Exempel 
ur forskning visar att filmade föreläsningar 
och andra nätbaserade former uppskattas av 
studenter, ökar engagemang och känslan av 
sammanhang.3 

Lärarna då? Det finns studier som visar hur 
lärare måste anpassa både undervisningsde-
sign- och strategier för att arbeta i en flexibel 

miljö. Behovet av robust infrastruktur och 
support är stort. 

Lärare kan även uppleva en konflikt mel-
lan de önskade målen med undervisningen 
och den lärandemiljö som erbjuds i en flexi-
bel utbildning. När exempelvis en föreläsning 
spelas in och direktsänds begränsas det fysiska 
utrymme som läraren har att verka i, detta 
påverkar i sin tur interaktionen med studenter 
på plats och online.4 

För mig blir den virtuella föreläsningen en 
utmaning i fråga om respons, representation 
och spatialitet. 

Låt mig förklara: I en vanlig undervis-
ningssituation har jag kontakt med studen-
terna i rummet. Om jag väljer att spela in 
min föreläsning och publicera den har jag en 
design att utgå från där jag förbereder för stu-
denternas respons inför vårt nästa möte. I den 
direktsända virtuella föreläsningen hamnar 
mina yttranden och mitt möte med deltagar-
na i ett sorts mellanrum. När jag ansluter till 
Adobe Connect och inväntar min tur hör jag 
vad som pågår i salen, men så fort jag börjar 
tala försvinner min kontakt med publiken. 
Det är jag och min dator. 

Jag vet att jag ska rikta blicken mot datorns 
kamera för en imaginär ögonkontakt, men 
jag kommer på mig själv med att allt för ofta 
titta ner på min skärm. Jag pratar på, försöker 
skämta – men ingen respons – när jag plötsligt 
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hör: Marie kan du tala lite högre? Jaha, har 
de hört vad jag har sagt överhuvudtaget de 
senaste minuterna? 

Jag känner hur mitt fokus förflyttas från 
innehållet till hur jag framträder. Min före-
läsning pågår i cirka trettio minuter. När jag 
avslutar öppnar jag upp för frågor, men tiden 
räcker inte till. Applåder och jag kopplar ner. 
I chattfunktionen tackar arrangörerna mig för 
mitt bidrag. Hur gick det här då? 

Respons
Den ryske språkteoretikern Bakhtin5 skriver 
om hur yttrande skapas mellan individer när 
den som lyssnar påverkar yttrandet genom sin 
respons och den som talar komponerar yttran-
det utifrån en föreställning om sina adressater. 

Ja, det stämmer på så sätt att jag har för-
berett mina yttranden utifrån mötet med en 
konferenspublik, men under tiden jag talar 
har jag ingen kontakt med deltagarna och kan 
inte anpassa mig efter deras reaktioner. 

Det känns bokstavligen som att jag talar 
rakt ut i tomma intet. Jag vet att konferens-
publiken reagerar på något sätt, men jag har 
ingen direkt tillgång till deras gestaltning och 
språkliga uttryck. Det blir med Bakhtins ord 
en tyst förståelse där respons ges vid ett senare 

tillfälle. För att jag ska få tag i någon form av 
reaktion söker jag på sociala medier. 

Twitter erbjuder några positiva kommenta-
rer, här finns också bilder som några i publik-
havet har delat med sig av. Där finns jag, med 
ansiktet i närbild, projicerat på en stor skärm 
vid sidan om mitt bildspel. 

Efter ett par dagar får jag återkoppling från 
arrangören via e-post och tillgång till en länk 
av den filmade föreläsningen. Först då får jag 
en uppfattning om publikens reaktioner. Både 
föreläsningen och min tolkning av densamma 
sker multimodalt genom en så kallad trans-
duktion,6 det vill säga en rörelse mellan flera 
olika medieformer och material. 

Det jag gör i min ensamhet vid datorn 
transformeras via verktyget Adobe Connect 
och sänds direkt på skärm till konferensdelta-
garna. Det betyder att de erbjuds en kombina-
tion av ljud, bild och text – olika modaliteter 
– för att ta del av min föreläsning. Att växla 
mellan modaliteter ställer krav på läsaren, el-
ler åhöraren, och risken för olika störningar 
som dåligt ljud till exempel är stor. 

Jag som föreläsare kommer aldrig att kom-
ma åt den direkta återkoppling som jag hade 
fått om jag hade befunnit mig på plats i salen. 
I min jakt på reaktioner rör jag mig också i 
olika modaliteter och responsen överförs via 
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andras, inte bara tolkningar, utan nya gestalt-
ningar i form av Twitterinlägg eller film. 

Det är lite som viskleken, där något för-
svinner och något läggs till.

Representation
Det leder mig in på en annan aspekt, som 
handlar om representation. I en direktsänd 
föreläsning förlorar talaren kontrollen över 
hur hon eller han gestaltas. 

Arrangörerna har visat mig bilder på den 
tomma salen dagen före och då såg jag de sto-
ra dukarna. Men under talets gång vet jag inte 
om det är fokus på mig eller mina bilder, hur 
jag och mitt material representeras, hur litet 
eller stort och så vidare. Jag förlorar därmed 
kontroll över en del av min föreläsning. 

Vanligtvis är jag en föreläsare som rör mig 
mycket. Jag använder kroppen och rummet 
i min kommunikation. Här är jag begränsad 
till en sittande position där jag behöver kon-
centrera mig på hur jag riktar blicken, sam-
tidigt som jag ibland sneglar på mitt manus 
och mina bilder. 

Sociologen Goffman7 jämför en föreläsning 
med ett framträdande, där den som framträ-
der försöker styra publikens intryck genom 
att utnyttja exempelvis miljön eller person-
liga uttryck. Den möjligheten finns inte vid 
den virtuella föreläsningen. Det jag gör vid 
min dator förstoras upp och projiceras på en 
skärm och det är en utmaning att ta ett expres-
sivt ansvar, för att tala med Goffman. Varje 
nervös ryckning, flackande blick eller andra 

oavsiktliga gester blir överdrivet synliga i 
konferensaulan.

När jag ser på filmen i efterhand upptäcker 
jag att jag skulle behöva träning i att kontrol-
lera de intryck som jag försöker avge. Omed-
vetna och oavsiktliga signaler blir tydliga och 
eftersom jag inte har något samspel med mot-
tagarna är det svårt att tolka hur min gestalt-
ning tas emot. En brist på överensstämmelse 
mellan mina gester och det jag vill säga kan 
skapa en besvärande klyfta i kommunikatio-
nen. Den virtuella föreläsningen gör det svårt 
för mig som talare att kontrollera mina uttryck 
för att styra mottagarnas intryck.

Spatialitet
Slutligen vill jag lyfta fram en fundering om 
spatialitet. Det mellanrum som jag försöker 
ringa in ovan skapas när vi kopplar samman 
olika fysiska platser med olika nätbaserade 
rum för interaktion och representation. För 
mig som lärare och föreläsare blir det ett nytt 
undervisningsrum där jag upplever osäkerhet, 
förskjutning och förändring. Kanske kan vi 
förstå den virtuella föreläsningen med hjälp 
av begreppet liminalitet?8 

Jag befinner mig i ett komplext mellanrum 
där jag interagerar med flera platser utan att 
ha möjlighet att full ut iscensätta mitt fram-
trädande. Men den virtuella föreläsningen 
är också ett nytt rum för mig att utforska, en 
förändrad form som utmanar mig och en pe-
dagogisk plats för mig att skapa. 

Så, får jag frågan igen kommer jag att tacka ja. 
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