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En udenlandsk professors oplevelse og kritiske analyse af den 

danske universitetsproblematik og dens konsekvenser  
for økonomi og samfund. 

En debatbog du kan læse på to timer 
Denne trilogi fortæller en selvoplevet historie og fører dig ind i universitetsverde-
nens rå jungle med dens intriger, manipulationer, absurde administration og med 
ledelsens hemmelige retsbrud.  
Du kan læse trilogien som en romanagtig fortælling. Samtidig er den også et 
læservenligt opslagsværk om universitetets problemer. 
Trilogien byder dig to genveje, der sammenfatter hele analysen og dens konklu-
sioner. Du kan læse dem som to korte bøger inden for to timer. 
Desuden kan du fokusere på bogens enkelte episoder: De er små enheder, som 
byder mini-historier og analyser i sig selv. Ved hjælp af et register kan du 
fordybe dig i de problemstillinger, som du har størst interesse i.  
 
Målgruppe 
Bogen henvender sig til alle, der bekymrer sig om unge generationers højere 
uddannelse og dermed om Danmarks internationale konkurrencedygtighed: 
politikere, uddannelsesministeriets ansatte, erhvervsfolk, akademikere, ansatte 
på kulturinstitutioner – og forældre, der ønsker at deres børn kan udfolde deres 
talenter og få et godt liv. 
 
Bind 1 ”Den skønne facade” 
Den tyske professor Liane bliver headhunted som international stjerneprofessor 
til Jante Universitet. I løbet af ét år opdager hun et forfærdende system bag 
universitetets skønne facade. Et system som intet har at gøre med akademisk 
niveau og kritisk tænkning. Den skønne facade fremlægger, hvordan der 
arbejdes med magtspil og absurde studieordninger på et dansk universitet, mens 
det skønne ydre foregiver et fagligt niveau ”i verdensklasse”. 

Bind 2 ”Uddannelseskatastrofen” 
Professor Lianes ihærdige forsøg på at opbygge et funderet arbejde i et mere og 
mere kvælende arbejdsmiljø bliver mødt med afvisning, censur og efterfølgende 
chikaner – indtil hendes sidste udvej endelig er at vende sig til medierne. 
Uddannelseskatastrofen fremlægger de skræmmende dimensioner af en udhulet 
universitetsuddannelse, som allerede har berøvet flere generationer deres ret til 
et funderet studium. Konsekvenserne rammer samfundet bredt og svækker 
Danmarks internationale konkurrencedygtighed. 
 
Bind 3 ”Totalitære strukturer” 
Efter professor Liane har turdet ytre offentlig kritik, forfølger Jante Universitetets 
ledelse en målrettet strategi for at drive professoren ud. Dekanen tøver ikke med 
at bryde gældende lov og grundrettigheder for at afskærme universitet fra den 
nødvendige offentlige debat. Lianes modstand udløser en medie-tsunami – og 
hun selv forlader den danske universitetsverden med klare perspektiver for 
alternative veje til at yde et godt arbejde. 
Bind 3 byder en afsluttende analyse af,hvordan et perveret New Public Manage-
ment-system ødelægger hele universitetets principper om kvalitet, effektivitet, 
produktivitet og konkurrencedygtighed. 
 
Indholdet fremstår autentisk. Oprigtigheden samt lidenskaben brænder 
dejligt igennem. Der skydes med skarpt, så du holdes fanget i en gang 
seriøs nutidshistorie om vores videnssamfund.         Lars-Christian Brask 
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Universitet. Derudover har hun etableret sit eget akademi med virksomheds-
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Citater fra trilogien 

Det er nødvendigt, at kvaliteten i universitetsuddannelsen bliver sat på den politiske 
dagsorden. Et samfund, der ødelægger sit uddannelsessystem ved at udhule kvaliteten i 
uddannelsen, ødelægger sig selv. (Bind 1, Introduktion) 
 

Uddannelsesindustriens forsøg på at presse alle mennesker ind i samme skabelon og 
dertil tage det laveste niveau som fællesnævner, har ingenting med demokrati at gøre. 
Det er en realisering af det 20. århundredes mørkeste fremtidsutopier. (Bind 1, 
Introduktion) 
 

Bogens anliggende er, at uddannelsesspørgsmålet i Danmark endelig bliver restitueret til 
den status, som det skulle have i hele verden: en værdi, der angår alle, uanset politisk 
holdning, social status og etnisk baggrund. En værdi, der i Danmark er nødt få de 
nødvendige vilkår tilbage. (Bind 1, Introduktion) 
 

Professoren må erkende, at universitetet i Danmark er en kvælende administrativ struk-
tur, hvor kvalitet, effektivitet og produktivitet ingen rolle spiller. Hun ved, fra sin egen 
erfaring som institutleder og fakultetsrådsmedlem i Tyskland, at de notoriske målinger, 
registreringer, målsætninger og kvantitative krav intet har at gøre med produktion af høj, 
akademisk kvalitet. Kvantitative målinger siger ingenting om kvalitet og vildleder offent-
ligheden. (Bind 2, Introduktion) 
 

Hvor mange bachelorer og kandidater har et samfund brug for? Ikke en eneste, hvis 
deres eksamensbevis kun er et stykke papir, hvis fine løfter ikke bliver indfriet i form af 
funderet uddannelse, konkrete kompetencer og modenhed hos den pågældende 
kandidat.” (Bind 3, episode ”New Public Managements konsekvens: Uddannelsens død”) 
 

Indtil i dag tror offentligheden, at videnskab udelukkende er ’teori’. Jo mere teoretisk, jo 
mere videnskabeligt. Dette er den dyreste misforståelse i Danmark. (Bind 1, Introduktion) 
 

”Du må lyve. Du må lyve, lyve, lyve. Altid med et smil på læberne. Altid helt uskyldigt. 
Sådan gør man på en dansk arbejdsplads.” (Bind 2, ”Overlevelse på arbejdspladsen”) 
 

Universitetsledelsen kan stole på, at de unge kandidater ikke vil anlægge sag mod uni-
versitetet, når det viser sig, at de alligevel ikke finder job med den ’markedsorienterede’ 
uddannelse, som de fik. Universitetsledelserne påtager sig intet som helst ansvar for det 
de faktisk gør mod de unge mennesker de forfører med storslåede ord og bedrager med 
en næsten værdiløs uddannelse.  
(Bind 3, episode ”New Public Managements konsekvens: Uddannelsens død”) 
 

Bingo! ’Fremadrettet’, ’uddanne til arbejdsmarked’, ’fleksible’: tre vigtige bullshit-ord i to 
korte sætninger! Antallet af bullshit-ord per sætning kan betegnes som ’bullshit-indeks’: 
Jo højere indeks-tallet er, jo ringere er udsagnets troværdighed. 
(Bind 3, episode ”New Public Managements sprog: DJØF-dansk og bullshit-kulturen) 
 

Så paradoksalt det end lyder, lige nu styrker den globale krise et universitetssystem, 
som angiveligt sælger markedsorienteret ”professionalisme” til sine ”kunder” og sam-
fundet. (Bind 3, episode ”New Public Managements teori: kontrol og administration”) 
 

Danmark, det lille land, hvor alle udviklinger forgår hurtigt og hvor resultaterne aftegner 
sig tidligere end i de større nabolande, viser måske vejen: Den funderede uddannelse og 
de funderede kompetencer får man imidlertid i erhvervslivet, ikke længere på universite-
terne. (Bind 3, episode ”Fremtiden: Kvalitet, effektivitet, produktivitet”) 


