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Clement Kjersgaard satte i Debatten på DR2  
fokus på det lave niveau i den danske skole- 

og universitetsuddannelse.  
Denne bog viser dig det, der foregår i  

universiteternes maskinrum – og hvorfor det sandeligt 
bør kaldes for en “uddannelseskatastrofe”. 
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En udenlandsk professors kritiske analyse af den danske 

universitetsproblematik og dens konsekvenser  
for økonomi og samfund. 

I TV-programmet “Debatten” har vært Clement Kjersgaard  
netop sat fokus på det skandaløse niveau  

i den danske skole- og universitetsuddannelse.  

Bogen Jante Universitet II: Uddannelseskatastrofen 
viser dig med en autentisk dokumentation, hvorfor denne 
uddannelse sandeligt er en katastrofe – for hele det danske 

samfund. 
 
 
I bind 1 af trilogien Jante Universitet opdagede den internationale professor 
Liane et forfærdende system bag Jante Universitetets skønne facade – et system, 
som intet har med akademisk niveau og kritisk tænkning at gøre.  
I bind 2 fortsætter professoren ihærdigt med sine forsøg på at opbygge et 
funderet arbejde på internationalt niveau i et mere og mere kvælende lokalt 
arbejdsmiljø. Men alle forsøg bliver mødt med afvisning, censur og efterfølgende 
chikaner, mens det påtvungne lave uddannelsesniveau bliver uudholdeligt for 
professoren. Da hun endelig henvender sig til medierne, udløser hendes kritik en 
landsdækkende debat om det skandaløse niveau inden for dansk humaniora. 
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. 
Trilogiens bind 3 vil så byde på en afsluttende analyse af, hvordan et perverteret 
New Public Management-system ødelægger hele universitetets principper om 
kvalitet, effektivitet, produktivitet og konkurrencedygtighed. 

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 tilbyder dig to genveje, der sammenfatter hele analysen og dens 
konklusioner. Du kan læse dem som to korte bøger inden for to timer. 
Desuden kan du fokusere på bogens enkelte episoder: De udgør små enheder, 
som giver 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. 
 

Dette værk er en gave og et ”wake up call” til den aktuelle sam-
fundsdebat om, hvordan vi i Danmark forvalter forædlingen af det 
eneste reelle råstof, som vi har i vores lille samfund – nemlig 
ungdommens uddannelse.         Lars-Christian Brask 
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Om indholdet i bind 2: 

Hvad foregår der virkelig bag universiteternes høje mure? Her får du et indblik i 
universiteternes maskinrum – i hele sin skræmmende dimension. 
 
Dette bind giver et indblik i: 

� Den katastrofale uddannelsespolitik i Danmark 
� Det absurd lave niveau på et dansk humanistisk institut 
� Den absurde uddannelsesstrategi af fagledere og studieledere, der dikterer 
kursusindhold uden at vide noget som helst om faget og de mest grund-
læggende pædagogiske principper 

� Ledelsens metoder, der på en prik ligner det, vi kender fra DDR og 
Sovjetunionen 

� Hele det administrative kaos på universitetet, der blokerer og ødelægger 
alle forsøg på et godt og effektivt arbejde – og sluger milliarder af 
skattekroner uden at producere noget som helst 

� De fleste studerendes manglende vilje til at gøre en indsats og arbejde for 
de penge, de får i form af SU 

� Nogle studerendes fortvivlelse, fordi de bliver chikaneret, alene fordi de 
ønsker at tilegne sig viden og udfolde deres talenter (jfr. DR’s udsendelser 
med grædende skolebørn) 

� Et forfejlet syn på videnskab, der erstatter viden og effektive 
arbejdsmetoder med teori og kvælende skabeloner – og dermed afkobler 
universiteterne fra samfundets virkelighed 

 
Alle disse punkter bliver præsenteret i autentiske episoder, der kan læses som 
små indblik ét ad gangen. Diverse reflekterende kapitler giver derudover en 
systematisk analyse og et læsevenligt resume af hele katastrofen. 
 
 
 
Citater fra Bind 2 
 
Da jeg siger farvel til koncernens personalechef, smiler han til mig og siger: ”Du som 
professor skal da ikke bekymre dig for meget om de studerendes fremtid. Ifølge vores 
erfaring findes der altid nogle unge mennesker i Danmark, der er så begavede, at 
universitetet ikke kan ødelægge dem.” 
 
”Men som man nu vender og drejer det,” siger jeg til Puk Olsen, ”jeg har store problemer 
med at undervise et kandidatkursus i musikvidenskab, hvor jeg må forudsætte, at det 
ikke er alle studerende, der kan læse noder – så kan de nemlig ikke engang læse den 
grundlæggende musikvidenskabelige faglitteratur.” 
Faglederens svarer med det samme, endda med et venligt smil: ”Nå, hvis der findes ét 
eller andet musikeksempel i de tekster, de skal læse, så skal de studerende, der ikke kan 
læse noder, simpelthen gå hjem, sidde ned en eftermiddag og lære noderne!” 
Hvad ville være det passende svar? ”Hvis man overfører din argumentation til et andet 
fag, ville det sige, at litteraturstuderende, der er analfabeter, lige skal gå hjem og lære 
alfabetet på én eftermiddag. Så vil de nok være i stand til at læse og forstå en 
Kierkegaard-tekst.”  
 
”Hold op med at tænke fagligt! Lærermøderne omhandler ikke faglighed. Det må du 
simpelthen glemme. Lærermøderne omhandler magt og intet andet. Og det kan blive 
farligt på et dansk universitet, hvis du demonstrerer alt for tydeligt, at du ikke 
underkaster dig dem, som har magten – hvor dårligt end de er kvalificeret.” 
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Desværre har de studerende glemt at læse min sidste mail, hvor jeg opfordrede dem til 
at forberede et musikeksempel sammen med deres læsning. Jeg ville nemlig helst have, 
at de anvender det, som de læser, på deres egne erfaringer inden for musikverdenen. 
Men det har de altså glemt. Der er kun to, som har husket at lave deres hjemmeopgave. 
De giver os endda en lille præsentation, ved hjælp af YouTube. Vi lytter til et stykke 
rytmisk musik, spillet af to drenge i 14-års-alderen. Jeg lærer, at de to unge faktisk 
danner en dansk rockband, som kalder sig for ”Drengerøvene”. Så viser mine to 
studerende et billede fra internettet: En eller anden blog, hvor danske piger og drenge i 
den passende alder diskuterer ”Drengerøvenes” musik. De kan ikke blive enige, om 
musikken er ”fed” eller ”bare noget halløj”. Det sproglige niveau er ikke alt for højt – 
men det kan man da vel ikke forvente af 14-årige. 
Jeg spørger mine to studerende til sidst: ”Hvorfor har I valgt dette her eksempel? 
Hvordan passer det sammen med artiklen om ’Sound and Society’?” De ser lidt forvirret 
på mig. Så siger den ene: ”Vi har altså tænkt os, at denne her diskussion rigtig godt 
viser, hvordan musik kan udløse en stor debat på nettet. De hidser sig jo rigtigt op 
over ’Drengerøvenes’ musik! Eksemplet viser dermed, at musik har en stor indflydelse på 
samfundet.” 
Det er ikke første gang, jeg spørger mig, hvad jeg, professoren i musikvidenskab, 
egentlig laver her på Jante Universitet. 
 
I sin tale ved den reception, hvor de fire blev budt velkommen, fortæller Margit Thomsen 
om sine tidligere kolleger fra det universitet, hun blev fyret fra: ”De synes, I er rablende 
gale på Jante Universitet. Her kan man intet tage for givet.” Det har hun altså sagt – 
med tydelig begejstring, fordi hun nu kan regne sig til denne hob af ”rablende gale” 
universitetsfolk. Hun mener nemlig, at uforudsigelighed skulle være en styrke på et 
universitet: ”At man ikke ved, hvor man ender, når turen begynder,” som det hedder i 
artiklen. Det lyder sandelig som en gennemtænkt ledelse! 
Til sidst følger så hendes program for universitetet – og for det fakultet, hvor jeg stadig 
håber at finde en god, seriøs arbejdskontekst: ”Vi skaber det frække universitet, for det 
store mål med uddannelse er ikke viden, men handling.” 
”Det frække universitet”: En uddannelse, der ikke handler om viden. Men handling. Og 
handling uden viden – det er mindsandten ”rablende galskab”. 
 
Tre dage senere finder den længe ventede medarbejderudviklingssamtale endelig sted. 
Til forberedelse har institutlederen sendt mig et skema, som jeg skal udfylde. Skemaet 
ser netop ud som den slags, man laver i den såkaldte ”kvalitetssikring” i den offentlige 
sektor. Sæt kryds: Koens mælkeproduktion er a) fremragende, b) meget god, c) god, d) 
beskeden, e) utilstrækkelig. I tilfældet af e) må koen desværre sendes til slagteren. 
Sådan noget benytter man altså også – i lidt modificeret form – på Jante Universitet, så 
at medarbejderne kvalitetssikres én gang om året, og institutlederen kan vise over for 
sin chef, at alt er meget tilfredsstillende i hans enhed. Mon en utilstrækkelig ansat vil 
blive sendt til slagteren? 
 
Faktisk behøver man slet ikke at være akademiker for at kunne se problemet: Hvis man 
reducerer studietiden i et bachelorfag til to år og samtidig propper fem forskellige 
uddannelser i den samt flere og flere tværfaglige ”fællesæstetiske kurser”, så kan 
resultatet kun blive en skandaløs overfladiskhed. Sådan en strategi forhindrer, at de 
studerende nogensinde får det nødvendige fundament i det fag, som de har valgt at læse. 
Og faglighed kan aldrig erstattes af tværfaglighed: Hvis man bygger et træhus uden 
fundament og så propper flere og flere møbler ind, vil huset blive mere og mere 
ubeboeligt og til sidst styrte i gruset. 
 
Ifølge ledelsens forordninger skal de studerende behandles som skolebørn – med 
strategier, der overtages direkte fra den kritiserede gymnasiereform. Både undervisere 
og studerende bliver løbende underkastet skemaer, ”taksonomier” og andre 
kontrolmekanismer, der kvæler enhver form for selvstændigt og indholdsorienteret 
arbejde. Stadig flere kontroller og forskrifter berøver både de studerende og under-
viserne deres værdighed og ret til en fri udfoldelse af deres kompetencer. 
 
Ingen i erhvervslivet har brug for generalister, der tror, at de ved ”lidt af alt” – men 
faktisk ingenting ved, og heller ikke har lært de nødvendige metoder for at møde 
virkelighedens udfordringer. 


