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”Det er meningsløst 
at diskutere med mænd, 
de tager jo altid fejl.”

ZSA ZSA GABOR (FØDT 1917),
UNGARSKFØDT, AMERIKANSK SKUESPILLER

WWDet er vigtigt at skelne mellem guderne og menneskenes børn. 
De første er ikke nær så prikne som de sidste. Guderne kan sagtens klare 
hån, spot og latterliggørelse – menneskene kan ikke altid.

BJØRN BREDAL, KULTURSKRIBENT, I DAGBLADET POLITIKEN

kronik | Den forfejlede new public management-struktur har udhulet den danske universitetsuddannelse, og det 
kræver nu gennemgribende tiltag at konsolidere den krakelerende bygning. Derfor er det også bekymrende, at den 
ansvarlige minister har samlet et kvalitetsudvalg omkring sig, der næsten kun består af økonomer og erhvervsfolk

MORTEN ØSTERGAARD (R), minister for 
forskning, innovation og videregående 
uddannelser, ønsker at øge kvaliteten af 
de danske universitetsuddannelser. Det 
er agtværdigt og, som den tiltagende of-
fentlige kritik af universiteternes skan-
daløse niveau har vist, i høj grad nød-
vendigt. 

Alligevel må man spørge, hvorfor mi-
nisteren bruger tid og skattepenge på 
absurde tiltag i sit forehavende. Øster-
gaard ønsker at undersøge kvalitetspro-
blemet ved hjælp af et ”kvalitetsud-
valg”. Selve udvalget består næsten 
udelukkende af økonomer og erhvervs-
folk. Det siger alt om ministerens syn på 
uddannelse og dens mening for samfun-
det. 

Ganske vist skal en universitetsud-
dannelse i sidste ende komme samfun-
det til gavn. Men ministeren er åbenbart 
ikke klar over, at dette mål ikke kan nås 
ved at ”erhvervsrette” uddannelserne. 
Kvaliteten af de danske universitetsud-
dannelser vil ikke øges, hvis den an-
svarshavende minister mener, at ”vink-
ler” som faglig ekspertise og pædagogik 
ikke er relevante nok til at blive repræ-
senteret i et ”Kvalitetsudvalg”, der net-
op skal undersøge den akademiske og 
pædagogiske kvalitet af landets højeste 
uddannelser.

Det ville være nemt at øge kvaliteten 
på de danske universiteter. Det ville ikke 
engang koste mange penge og heller ik-
ke spilde tid med et ”kvalitetsudvalg”, 
hvor de væsentlige aspekter i universi-
tetsarbejdet slet ikke er repræsenteret. 
Her er 12 forslag for universitetets tre 
vigtigste sektorer: 

Område et handler om de nødvendige 
strukturelle forudsætninger. Strukturen 
er fundamentet for hele universitetets 
ydelser i forskning og uddannelse. En 
bygning har brug for et solidt funda-
ment, ellers vil hele konstruktionen kra-
kelere. Vi er tæt på sammenbruddet: 
Den forfejlede new public management-
struktur har udhuldet den danske uni-
versitetsuddannelse. Det kræver gen-
nemgribende tiltag at konsolidere den 
krakelerende bygning.

A) Afskaf taxametersystemet. Taxame-
tersystemet er en planøkonomisk foran-
staltning. Det er en kendsgerning, at 
planøkonomi dyrker kvantitet på be-
kostning af kvalitet. Planøkonomien 
forhindrer netop kreativitet og kvalitet 
– altså de værdier, der skulle have størst 
vægt i en uddannelsesstrategi. Afskaf 
taxametersystemet, og indfør et system, 
der sikrer det nødvendige grundlæggen-
de udstyr for forskning og undervisning 
på et internationalt niveau – med bonus 
for høj kvalitet og særlig præstation.

B) Strenge adgangskrav. For at ud-
klække kandidater, der er egnet til er-
hvervslivet, har humaniora brug for 
fremragende talenter. Strenge optagel-
sesprøver og yderligere krav som for ek-
sempel to ikke-skandinaviske fremmed-
sprog ud over engelsk, international er-
faring i form af praktik eller et studium i 
et andet land eller også praktiske fær-
digheder i formidling (såsom journali-
stisk engagement) ville øge kvaliteten af 
den humanistiske uddannelse markant.

C) En eff ektiv universitetsadministra-
tion. Det dyre administrative apparat på 
universiteterne må drastisk reduceres. 

De nuværende universitetsledelser mis-
bruger størstedelen af de ressourcer, re-
geringen tildeler universiteterne, til at 
omgive sig med et kæmpemæssigt admi-
nistrativt apparat. Universitetsadmini-
stration skal være en service for det vi-
denskabelige arbejde og de videnskabe-
lige ansatte. Lige nu er den et mål i sig 
selv og drukner i kaotisk organisation 
og ineff ektivitet.

D. Akademiske eksperter i ledelsen. 
Inddrag omsider akademiske eksperter i 
universitetets bestyrelse og ledelse. Lige 
nu bliver universiteter styret af admini-
stratorer og managere, der ingen erfa-
ring har med, hvad universitetsuddan-
nelse af international kvalitet er. Det er 
et fatalt princip, som ødelægger en insti-
tutions præstation og konkurrencedyg-
tighed. De eksperter, der kender til det 
egentlige akademiske arbejde og dets 
forudsætninger, må være med til at be-
stemme, hvordan dette arbejde skal or-
ganiseres og forvaltes.

OMRÅDE TO hander om faglig kvalitets-
kontrol. Stil højere krav til dem, der ud-
danner de studerende: De må leve op til 
internationale standarder. Kvaliteten 
kan sikres i fi re skridt:

A. Fremragende nye lektorer og pro-
fessorer. Ingen dansk lektor eller profes-
sor skulle kunne nyansættes, hvis han 
eller hun ikke har haft en fast lektorstil-
ling på et universitet uden for Skandina-
vien først. Det er derudover afgørende, 
at anerkendte internationale forskere 
udgør fl ertallet i bedømmelsesudvalget.

B. Fremragende videnskabeligt perso-
nale. De allerede fastansatte lektorer og 

professorer på de danske universiteter 
burde genansøge om deres stillinger og 
bevise i deres ansøgning, at de er inter-
nationalt konkurrencedygtige i deres 
forskningsproduktion og forskningsak-
tiviteter. Igen er det afgørende, at aner-
kendte internationale forskere udgør 
fl ertallet i bedømmelsesudvalget.

C. Anerkendte forskere som ledere. Al-
le danske universitetsledere burde gen-
ansøge om deres stillinger og bevise i 
deres ansøgning, at de ifølge den dan-
ske universitetslov er anerkendte forske-
re i deres fag.

D. Det generelle faglige niveau i forsk-
ning og undervisning. Der burde gen-
nemføres en ekstern, international eva-
luering af de faglige standarder (forsk-
ning og studieordninger) på de enkelte 
institutter. Det skulle være internationa-
le normer og ikke lokale danske stan-
darder, der lægges til grund for undersø-
gelsen. Denne internationale evaluering 

bør være en periodisk tilbagevendende 
proces.

OMRÅDE TRE handler om selve uddan-
nelsesområdet, hvor undervisningskva-
liteten er skandaløst lav, og der tilbydes 
for lidt undervisning i mange humani-
stiske fag.

A. Undervisningsfrihed. Fremragende 
kvalitet i undervisningen forudsætter, at 
underviserne yder deres bedste. I dag 
tvinges undervisere til at undervise på 
kurser, de ikke er kvalifi ceret i. Det er en 
pervertering af universitetetsprincippet. 
Giv dem endelig lov til at undervise i de-
res forskningsområder og dermed yde 
forskningsbaseret undervisning på højt 
niveau. Det skal selvfølgelig ske på bag-
grund af en studieordning, der sikrer, at 
de studerende får det nødvendige fun-
dament i hele faget.

B. Flere undervisningstimer med de 
samme ressourcer. Flere undervisnings-
timer koster ikke fl ere penge, tværtimod. 
Det potentiale, som fi ndes, kan tredob-
les: Afskaf den forældede danske team-
undervisningsideologi. Når undervisere 
ikke længere tvinges i teams, men ende-
lig får lov at undervise i eget regi, får vi 
det tredobbelte i undervisningstimer fra 
samme personale. Øg undervisningsfor-
pligtelsen. Det er normalt i hele verden, 
at professorer og lektorer underviser ot-
te timer om ugen. Hvis undervisnings-
forpligtelsen bliver øget på de danske 
universiteter, vil de studerende få fl ere 
timer af samme personale.

C. Mangfoldige studieordninger. Slut 
med de fastskrevne studieordninger 
uden valgmulighed. Studieordninger i 

mange europæiske lande og i USA tilby-
der de studerende omfattende valgmu-
lighed med hensyn til kurser hvert ene-
ste semester. De studerende kan vælge, 
hvor de vil fokusere deres viden og kom-
petencer. De overtager selv ansvaret for 
deres uddannelse  og bliver ikke snydt 
med studieordninger, der sælger fup 
bag store djøf-danske ord.

D. Virkelighedsvendt uddannelse. Slut 
med den forældede teoriforkærlighed 
på de danske universiteter. I Danmark 
bliver ”videnskab” ligestillet med ”teo-
ri” – dette er den dyreste misforståelse i 
hele landet. Teori er baseret på omfat-
tende empirisk arbejde og (i humaniora) 
på kendskab til større historiske, sociale 
og politiske processer. Teorier er kun en 
abstraktion af denne omfattende viden 
– og teorier er aldrig ufejlbarlige. Nye 
fund kan tilintetgøre en hel teori , lige-
som virkeligheden kan bevise, at teorien 
ikke har nogen gyldighed. Konsekven-
serne af en dogmatisk teoritro kan være 
fatale, såsom den globale økonomiske 
krise, som er en konsekvens af den blin-
de tro på en forfejlet markedsteori.

Videnskab er ikke teori: Det er frem for 
alt viden og eff ektive arbejdsmetoder, 
baseret på et bredt fagligt fundament og 
et stort historisk perspektiv. Denne form 
for videnskab henvender sig til virkelig-
heden og kvalifi cerer de studerende til 
arbejdet i erhvervslivet, mens universi-
tetet samtidig bliver rodfæstet i sit eget 
fundament, nemlig viden, forskning, vi-
densanvendelse og samfundsmæssigt 
orienteret formidling.

Linda Maria Koldau, professor ved Kiel Universitet

12 gode råd til minister Østergaard
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AF JENS KVIST

I 1977 UD-
SENDTE en 
forsamling, 
der kaldte sig 
Folkekirkeligt 
Forum, et lille 

skrift, der hedder ”Forsvar 
for folkekirken”. Det, man 
ville forsvare folkekirken 
imod, var den daværende 
Landsforening af Menigheds-
rådsmedlemmer, der tiltog 
sig større og større magt. 

Landsforeningen havde ik-
ke forhandlingsret, men 
”derfor kan vi jo godt hviske 
ministeren noget i øret”, som 
den daværende formand Erik 
Davidsen, udtrykte det. Nu 
behøver landsforeningen ik-
ke længere at hviske! 

Det nævnte skrift består af 
en række artikler. En af de 
væsentligste er begået af min 
forgænger her i Aabenraa, 
provst Erling Albinus, der i 
slutningen af sin artikel skri-
ver: ”Desværre er det sådan, 
at jo mere Landsforeningen 
af Menighedsrådsmedlem-
mer styrkes, desto større er 
fristelsen for den til at glem-
me, at den er en privat for-
ening. Der er derfor i allerhø-
jeste grad grund til bestandig 
at gøre opmærksom på, at 
den er en forening af menig-
hedsrådsmedlemmer, men 
ikke af menighedsråd; og at 
den slet ikke er en forening af 
folkekirkens medlemmer, så 
folkekirken i landsforeningen 
skulle have fundet sit tale-
rør.” (side 55). 

Den artikel kom jeg til at 
tænke på, da jeg læste for-
henværende dommer Jens 
Smedegaard Andersens 
yderst relevante spørgsmål, 

om landsforeningen overho-
vedet kan afgive høringssvar 
på strukturudvalgets debat-
oplæg om folkekirkens sty-
ring i fremtiden, når de en-
kelte menighedsråd også er 
blevet spurgt i forbindelse 
med høringen i Kristeligt 
Dagblad den 11. november. 

Det burde den egentlig ikke 
kunne. Men det kan den jo, 
som det ses. Og jeg tror, for-
klaringen herpå er, at man 
for længst har ændret for-
eningens navn til det, Albi-
nus så kraftigt advarede 
imod: Landsforeningen af 
Menighedsråd. Det smager 
lidt (eller rettere: meget!) i 
retning af Kommunernes 
Landsforening, hvilket vel 
også er meningen med nav-
neændringen. En privat for-
ening er den for længst hørt 
op med at være. 

Men til de enkelte menig-
hedsråd er der kun at sige: 
Lad være med at føle jer re-
præsenteret af landsforenin-
gens bestyrelse! Denne for-
ening har for længst kappet 
forbindelsen, ikke bare til 
jorden, som Smedegaard er 
inde på, men også til de en-
kelte menighedsråd, hvis in-
teresser den ellers foregiver 
at tjene! 

Jens Kvist, 
sognepræst, 
Kirkebakken 1, Aabenraa 

Et tvivlsomt 
høringssvar. 
Jordforbindelsen 
til landets menig-
hedsråd er væk

AF MARGRETHE HORSTMANN

TAK TIL valg-
menigheds-
præst Nana 
Hauge for det 
sobre indlæg 
om folkekir-

kens ”succes”. Anførselsteg-
nene skal med, for selvom 
folkekirken er i verden med 
godt 80 procent af danskerne 
som medlemmer, så er dens 
budskab, evangeliet, ikke af 
verden. 

Dette er folkekirkens virke-
lighed, hvis den vil være kir-
ke for folket og ikke under-
lægges den tankegang, der 
kendetegner dele af erhvervs-
livet. Dette synes jeg, at Nana 
Hauge belyser fi nt gennem 
brug af centrale skriftsteder. 

Kirketællinger kan intet si-
ge om evangeliets modtagel-
se, undtagen hvorvidt der 
den pågældende søndag har 
været så og så mange i kirke 
ud over medarbejderne, der 
pudsigt nok ikke tæller med. 

Juleevangeliet fortæller os, 
at Gud sætter sin vilje igen-
nem, uanset hvem eller hvad 
der holdes tælling over; det 
fremgår, at alle kejserens ma-
nøvrer så let som ingenting 
bliver til koreografi  i Guds 
udførelse af sin vilje. Der jo 
som bekendt åbenbaredes et 
helt andet sted end dér, hvor 
vi ville forvente det, på suc-
cesens højborg, Palatinerhø-
jen i Rom. 

Er det end langt sjovere i 
denne verden at være tusind 
end to, så bør folkekirken væ-
re kirke for de to uden skelen 
til nytteværdi og endda til 
fakta. Evangeliet er som en 
drivende plaskregn, og har 
borte taget det, kan ikke nok 
så meget spaghetti og yoga 
bringe det tilbage.

Margrethe Horstmann, 
cand.theol., Tårsvej 16, Sakskøbing

Evangeliet 
skal forkyndes. 
Om der 
så er to eller 
tusind til stede

AF POUL MANDRUP LARSEN

LAGER-
FORVALTEREN 
Peter Rindal 
blev for fi re år-
tier siden be-
rømt for sin 

modstand mod støtte til kun-
sten og kom til at lægge navn 
til rindalismen. 

Forleden udtalte planlæg-
geren Jørgen Møller, lektor 
ved Aalborg Universitet, til tv 
og de trykte medier, at det ik-
ke kunne betale sig at holde 
liv i småøerne. Det har han 
sikkert ret i. Peter Rindal stod 
dengang ikke alene med sin 
holdning, og det gør Jørgen 
Møller heller ikke i dag, for-

står man på pressen. Bliver 
Jørgen Møller engang lige så 
berømt som Rindal? Begge 
har jo fat i spørgsmålet, om 
det kan betale sig. 

Det er der meget, der ikke 
kan. Kunst, småøer, syge, 
handicappede og meget an-
det betyder fl ere udgifter end 
indtægter. Formodentlig kan 
det heller ikke betale sig at 
have folk boende spredt ude i 
landskabet med lange forsy-
ningslinjer. Det løste man i 
Sovjet ved at fl ytte folk sam-
men i bysamfund med højhu-
se og sende dem derfra ud til 
markerne, når der var behov 
for det. 

Der er ikke noget i vejen 
med at tænke i økonomiske 

termer, når talen handler om 
økonomi. Der er heller ikke 
noget i vejen med at tænke i 
tekniske vendinger, når tek-
niske problemer skal løses. 
Men der går svamp i sproget 
og i vores tænkemåde, når 
økonomisk tænkning og tek-
nisk tænkning får lov at spre-
de sig uden for egne felter til 
områder, de ikke dækker. 

VEL MÅ ET SAMFUND over-
veje, hvordan man bedst ud-
nytter sine ressourcer. Men 
bedst er ikke altid økonomisk 
bedst. Et samfund til at leve i 
kan ikke reduceres til en køb-
mandsbutik, hvor udgifter og 
indtægter skal gå op. Teatre, 
koncerthuse, kunst- og kul-

turhuse, sygehuse, ældre- og 
handicapinstitutioner er rene 
underskudsforretninger. De-
res udgifter er større end ind-
tægterne. 

Man kunne så sætte en sed-
del i panden på hver øboer, 
hver teatergænger, koncert-
gæst, handicappet, hospi-
talsindlagt med den merpris, 
han/hun koster. Og hvad så? 
Eliminere dem og det, hvor 
udgifter og indtægter ikke 
matcher?

16 år i industrien, blandt 
andet som leder, lærte mig, 
at ikke engang der kunne 
man tillade sig at tænke så-
dan, hvis virksomheden skul-
le leve. 

Det er heller ikke godt at le-

ve i et samfund, hvor en nør-
det indtægt-udgift-tænkning 
alene bærer hele argumenta-
tionen. Der går svamp i både 
sprog og argumentation. Som 
fagperson er det godt at kun-
ne fordybe sig i sit fag. Men 
ikke godt at miste blikket for, 
at man kun har fat i sit eget 
lille faghjørne af problemet. 

Glemmes det, risikerer man 
at stå på hver sin lille ø og rå-
be til hinanden. Vi er i dag 
måske tættere på Aldous 
Huxleys fagre nye verden, 
end vi bryder os om at tænke 
på.

Poul Mandrup Larsen er ingeniør 
med 16 års industri-erfaring og nu 
pensioneret universitetslektor 

Kan det betale sig? Der er gået svamp 
i den økonomiske nyttetænkning

3 DETTE SÆRPRÆGEDE 
religiøse optog fandt 
sted i tirsdags i Brasilien 
og markerer den seneste 
off entlige optræden fra 
en mand, som kalder sig 
Inri Cristo, og som opfat-
ter sig selv som en rein-
karnation af Jesus 
Kristus. Hans fornavn, 
Inri, er den tekst, som 
ifølge Det Nye 
Testamente blev sat på 
Jesu Kristi kors på 
Golgata, og som betyder 
”Jesus af Nazaret, jøder-
nes konge”. Inri Cristo er 
en tyskfødt, brasiliansk 
fi losof, der ofte deltager i 
debatter om emner som 
overbefolkning, vegeta-
risme, ateisme og abort. 
Hans hovedsynspunkt er, 
at Gud ikke fi ndes i 
nogen religion eller i 
nogen kirke, men alene i 
det enkelte menneske. 

– Foto: Epson/Sipa/
Scanpix.

Jesus på hjul

WWDet smager lidt 
(eller rettere: meget!) 
i retning af 
Kommunernes 
Landsforening.

WWDe nuværende 
universitetsledelser 
misbruger størstedelen af de 
ressourcer, regeringen tildeler 
universiteterne, til at omgive 
sig med et kæmpemæssigt 
administrativt apparat.


