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Forord

Mange mennesker har mere eller mindre direkte bidraget til bogens re-

alisering, også flere end jeg her kan nævne. Jeg ønsker dog at takke Jan 

Engberg, Helle Dam-Jensen, Holm Fleischer, Nick Bo Todberg Madsen, 

Nikolaj Kure og ikke mindst Carsten Bagge Laustsen og Annette Kjølby 

for deres kommentarer og forslag. En helt særlig tak skal gå til Stine for 

hendes daglige tålmodighed.

Andreas Beck Holm

Århus, oktober 2010
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11INDLEDNING

Kapitel 1

Indledning

Om videnskab, videnssamfund og vidensarbejdere 

Det siges ofte, at vi lever i et ”videnssamfund”, og at uddannelse derfor 

er ”Danmarks vigtigste råstof”. Men hvad betyder det egentlig?

For blot få årtier siden var et samfunds velstand bestemt af dets evne 

til at producere industrivarer. Jo mere, jo hurtigere og jo billigere der 

kunne produceres, desto større var borgernes velstand og desto mægti-

gere statens magt. 

! industrisamfund: Samfund, hvis velstand beror på masseproduk-
tion af industriprodukter.

Anden Verdenskrig blev fx ikke vundet, fordi de allierede havde de bed-

ste kampvogne, men fordi de masseproducerede dem hurtigere, end ty-

skerne kunne nå at ødelægge dem. I dag er det naturligvis stadig vigtigt 

at kunne producere hurtigt og billigt. Tendensen går imidlertid i ret-

ning af, at industriarbejdspladser forsvinder til udlandet, mens væksten 

herhjemme foregår i det, man kalder ”videnstunge virksomheder”.

Det er denne udvikling, der refereres til, når man taler om, at vi har 

bevæget os fra et industrisamfund til et videnssamfund. 

! videnssamfund: Samfund, hvis velstand beror på højtuddannede 
medarbejderes udvikling af tjenesteydelser og højteknologiske pro-
dukter.
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12 INDLEDNING

I de videnstunge virksomheder producerer man naturligvis stadig, men 

der er stor forskel på, om det er skummetmælk eller computerprogram-

mer, der ruller af samlebåndet. I videnstunge virksomheder foregår ho-

vedparten af arbejdsprocessen nemlig ikke i selve produktionen, men 

i en udviklingsproces, hvor råmaterialet er de ansattes viden. Det er 

i den forstand, uddannelse er blevet et ”råstof”. Det er altså i stigende 

grad ”vidensarbejdere” og ikke maskinarbejdere, der i dag skaber vækst 

i virksomhederne og i samfundet.

Men hvorfra har vidensarbejderne deres viden, og hvorfor besidder 

den så stor troværdighed og anvendelighed? Svaret på det første spørgs-

mål er de højere læreanstalter, fx universiteter og handelshøjskoler. Det 

er her, videnssamfundets nøglemedarbejdere uddannes. Svaret på det 

andet spørgsmål er videnskaben. De højere læreanstalter er kendeteg-

net ved, at undervisningen er ”forskningsbaseret”. Det betyder, at den 

viden, der formidles til de studerende, baserer sig på videnskabeligt ar-

bejde.

Hermed kommer videnskaben på en meget direkte måde til at indgå 

i det, vi kan kalde samfundets vidensdynamik. De højere læreanstalter 

frembringer ny videnskabelig viden. Den formidles gennem de univer-

sitetsuddannede, vidensarbejderne, til en bredere offentlighed, hvor 

den kan påvirke diskussioner om politik og samfundsforhold. Miljø- 

og klimaspørgsmål er ét eksempel på, hvordan videnskaben således 

har påvirket både den offentlige debat og den førte politik. Men viden-

skaben formidles også via vidensarbejderne til erhvervslivet, hvor dens 

teorier og teknologier finder praktisk anvendelse. Endelig virker både 

erhvervs- og samfundslivet tilbage på læreanstalterne. Der sættes po-

litiske rammer for videnskaben, og erhvervslivets forbrug af videnska-

beligt funderet viden baner vejen for eksempelvis samarbejde mellem 

virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Samfundets og erhvervsli-

vets udvikling stiller desuden gennem de studerende krav til lærean-

stalterne om, at den viden, de studerende bringer med sig fra uddannel-

sen, skal være aktuel og troværdig – altså videnskabeligt funderet. Hele 

denne dynamik, som nedenfor er grafisk gengivet, er altså af central 

betydning for vækst, velfærd og udvikling i videnssamfundet.

31506 · Videnskab i virkeligheden · OKT 2010.indd   12 13/12/10   8.27




