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Uddannelseskvalitet i en globaliseret verden
sætter fokus på, hvordan de videregående uddannelser i disse år for
andrer sig med nye styringsmekanismer, organiseringsprincipper, 
kvalitetssikringstiltag og krav til indhold og output.
 
I kølvandet på masseuddannelse og international konkurrence er 
fulgt målstyring og effektivisering, såvel som markedsgørelse og 
libe ralisering, som mål for uddannelsernes finansiering og organise
ring. I dag handler uddannelse mindre om dannelse og social kritik 
og mere om anvendelighed og umiddelbar relevans.
 
Globaliseringen har medført et forstærket ønske om at kunne sam
menligne uddannelser og udveksle studerende og kandidater på 
tværs af landegrænser. Denne sammenligning sker gennem akkre
ditering, auditering, ranking, benchmarking og andre former for  
deklarering og dokumentation. Det er vanskeligt at afvise behovet for 
disse tiltag, men de medfører også en risiko for forfladigelse og over
administration.
 
UDDannelseskvalItet I en GlobalIseret verDen er en debat
bog. Forfatterne repræsenterer forskellige fagligheder, synspunkter 
på globaliseringen og kritiske vinkler på videregående uddannelser. 
bogen er henvendt til studerende og undervisere på de videregående 
uddannelser, såvel som studieledere, uddannelses udviklere, politi
kere, embedsmænd, lobbyister og udviklingskon sulenter, der arbej
der med højere videregående uddannelser. Målet med bogen er at 
skabe indsigt i uddannelsernes vilkår og udfordringer i globaliserin
gens tidsalder – som udgangspunkt for debat og udvikling.
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INDLEDNING
GLOBAL ISERING OG K VAL I TE T  I  UDDANNELSERNE
HANNE LE TH ANDERSEN OG JENS CHRIST IAN JACOBSEN

UDDANNELSERNES ROLLE OG K VAL I TE T

Uddannelse og forskning synes i dag at være svar på alverdens vækst- og produk-
tivitetsproblemer. I kølvandet på Bolognaprocessen og Lissabondeklarationen er 
der internationalt enighed om, at målrettede investeringer i uddannelse er af af-
gørende betydning for at kunne overvinde den nuværende økonomiske krise 
(Leuven 2009). Det gælder både som led i langsigtede strukturreformer og for at 
mindske krisens sociale virkninger.

Moderne stater og virksomheder konkurrerer på investeringer inden for disse 
områder, samtidig med at universiteterne ændrer status og struktur verden over. 
Politikere forventer mere samarbejde med virksomheder, mere ekstern finansie-
ring, stærkere bestyrelser og mere kvalitetssikring. Målet med uddannelse bliver 
i højere grad et produkt, der skal kunne anvendes umiddelbart, så den store inve-
stering kan indfries. Uddannelsesudbytte kan måles i afkast.

Globaliseringsprocessen har medført et forstærket ønske om at kunne sam-
menligne uddannelser og udveksle både studerende og kandidater på tværs af 
landegrænser i hele verden. Den europæiske sammentænkning af uddannelses-
systemerne og deres niveausætning i den meget omtalte Bolognaproces er blot et 
af mange tiltag. Akkreditering, auditering, ranking og benchmarking er andre 
fænomener, som omhandler behov for at kunne overskue det komplekse og 
stærkt differentierede område, som de videregående uddannelser udgør på ver-
densplan. Opgaven synes umulig og afskrækkende, og dens konsekvenser opfat-
tes i første omgang som forfladigelse og overadministration, samtidig med at det 
er vanskeligt at afvise behovet for en vis deklarering.

Hvad betyder det for de videregående uddannelser, at der fokuseres så massivt 
på internationalisering og globalisering, på målstyring og effektivisering af res-
sourceanvendelse, på markedsgørelse og øget opmærksomhed over for individu-
aliseret kompetenceudvikling i uddannelsen? Hvor internationalisering tidligere 
blev set som et middel til at opnå national velstand for flertallet gennem offentlig 




