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DEBAT

Side 31

HVORFOR UNIVERSITETER?

Af Kasper Bjering Søby 
Jensen, ph.d-studerende 
på Matematik, NSM.

Danmark hælder hvert år et anseeligt 
milliardbeløb i driften af universite-
ter. Hvorfor egentlig det? Det spørgs-
mål må vi have nogle svar på, hvis vi 
skal udvikle vores daglige virke som 
universitet.
Universitetets opgave beskrives ofte 
som en tredeling mellem forskning, 
uddannelse og anvendelse. Det kan 
godt skabe den – efter min mening – 
fejlagtige opfattelse, at der er tale om 

tre adskilte indsatser. I virkeligheden 
er de tæt sammenvævede.
Når politikerne diskuterer univer-
siteter, har de ofte et stort fokus 
på forskningen. Den skal styres og 
aftagerorienteres, så den servicerer 
dansk produktion. Det er så at sige 
den måde samfundet får ”value for 
money” på. Det synspunkt !nder jeg 
naivt.
Rigtig nok kaster universiteternes 
forskning resultater af sig. En forskers 
dybe fascination af samfundsmæssigt 
set uendeligt ligegyldige mikrober 
kan pludseligt afsløre et protein med 

stor industriel anvendelighed. Mate-
matikeres fascination af abstrakt tal-
teori kan blive til kryptering, osv. 
Men den virkelige samfundsnytte af 
universiteter er først og fremmest ud-
dannelsen af kandidater og ph.d’er på 
aller højeste niveau og af aller bedste 
kvalitet. Videnstunge fagpersoner, der 
kan tilføre den o"entlige og private 
produktion en kvalitativ værdivækst, 
som ellers var udeblevet.
Men hvorfor så forskning? Først og 
fremmest fordi uddannelsen af kan-
didater og ph.d’er på aller højeste 
niveau og af aller bedste kvalitet kun 
kan ske i forskningsbaserede miljøer, 
baseret på grundforskning. Et uni-
versitet med lærere der ikke forskede, 
ville ikke kunne løfte opgaven.
Det er altså essentielt for univer-
siteternes virke, at de huser aktive 
(grund)forskningsmiljøer. Den di-
rekte anvendbare forskning, hvad en-
ten den er et heldigt udslag af grund-
forskning eller et udslag af rekvireret 
forskning fra en ekstern partner, er et 
biprodukt.
Det samme gælder det forhold, at vi 
med universiteterne har et fond af 
eksperter, som kan stille sig til rådig-
hed for kvali!cering af den alminde-
lige demokratiske samfundsdialog.
Integrationen af universitetes tre ho-
vedleverancer gør, at et universitet 
bør, ikke bare af principielle, men af 
rent pragmatiske grunde, styres på 
demokratisk vis. Det er netop uni-
versitetsbefolkningens integration i et 
diskuterende samfund, der skaber den 
nødvendige dynamik.
Ydre forestillinger om, at universiteter 
først og fremmest leverer forskning, 
som kan målrettes bestemte ydre krav 
og forventninger, vil i det lange løb 
undergrave universitetets egentlige 
nytte.
Det samme gælder indre forestillinger 
om universitetet som et ”forskerho-
tel”, hvor forskeren tjekker ind og 
bliver serviceret af en stærk og profes-
sionel ledelse.
Universiteter må udefra såvel som 
indefra styres efter den hensigt, at vi 
skal kunne levere forskningsbaseret 
uddannelse og uddannelsesbaseret 
forskning, af højeste kvalitet.
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