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Forord 7

Forord

Denne antologi er udarbejdet af en gruppe bestående af undertegnede og fem nyud-
dannede kandidater ved det daværende Institut for Idehistorie, Aarhus Universitet. 
I perioden fra 2001 til 2006 har vi med større og mindre afb rydelser og med større 
og mindre indsats arbejdet med at oversætte, redigere og præsentere en række 
nøgletekster i det moderne universitets idehistorie – fra og med Immanuel Kants 
og Wilhelm von Humboldts idemæssige grundlæggelse af det moderne universitet 
omkring år 1800 til og med Michael Gibbons’ og senest Katrin Käufers og Claus 
Otto Scharmers forslag til, hvad der kunne blive de bærende ideer for universitetet 
i det 21. århundredes videnssamfund.
 Hver på deres tidspunkt og hver på deres måde giver de i alt elleve forfattere ti 
bud på ideen med det moderne universitet. Eller måske snarere ti variationer over 
ideen med et moderne universitet. Som det fremgår af udvalget, er der nemlig relativ 
stor kontinuitet i grundideerne med universitetet fra Kant og Humboldt til i dag. 
På trods af de endog drastiske forandringer, som universitetsformen har undergået 
især de seneste årtier, har de ledende normative og regulative ideer om, hvad et 
universitet grundlæggende er og bør være, altså vist sig at være endog særdeles 
standhaft ige. Med den foreliggende antologi får interesserede læsere mulighed for 
at kikke denne standhaft ighed eft er i sømmene.
 Andre tekster kunne være valgt, men alt i alt skulle det foreliggende udvalg give 
et nogenlunde repræsentativt signalement af det moderne universitets udvikling 
og ideale selvbeskrivelser fra 1800 til i dag. Teksterne er udvalgt, så de tilsammen 
aft egner en rød tråd gennem det moderne universitets historie. De er desuden 
udvalgt med et vist sideblik til deres relevans for den danske universitetshistorie 
og danske universiteters selvbeskrivelser, der indtil de seneste år har ligget tæt op 
ad den kontinentale, især tyske universitetstradition.
 For at lette læsningen og den eventuelle brug af de enkelte tekster i undervisning 
(f.eks. i de obligatoriske kurser i ‘fagets videnskabsteori’, som ved Aarhus Universitet 
har fået det traditionstunge navn Studium Generale) er de enkelte oversættelser 
forsynet med en læsevejledende indledning. Antologien indledes desuden med en 
længere oversigtsartikel, der belyser universitetets idehistorie generelt, men med 
særligt fokus på perioden fra 1800 til i dag.
 Den umiddelbare anledning til denne antologi var debatten før og eft er den 
danske universitetsreform og vedtagelsen af universitetsloven i 2003. Derfor er an-
tologiens anslag en præsentation af de idemæssige dimensioner i universitetetsloven 
og en oversigt over de internationale idepolitiske tendenser på universitetsområdet 
i dag.
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8  

Under arbejdet med oversættelserne har vi med stort udbytte kunnet trække på 
kollegaer ved Institut for Filosofi  og Idehistorie ved Aarhus Universitet. Derfor 
skal der her lyde en stor tak til ph.d.-studerende Casper Andersen, lektor Morten 
Haugaard Jeppesen, cand.mag. Anders Munk Jensen, cand.phil. Kurt Jensen samt 
lektor Peter C. Kjærgaard. Vi takker endvidere Aarhus Universitets Forskningsfond 
for støtte til udgivelsen.

Århus, juli 2007
På arbejdsgruppens vegne
Lektor, lic.phil. og forskningsprogramleder
Jens Erik Kristensen
Institut for Pædagogisk Filosofi 
Danmarks Pædagogiske Universitetsskole
Aarhus Universitet

Redaktionsgruppen bag antologien er:
Cand.mag. Kim Elstrøm, cand.mag. Jens Viggo Nielsen, cand.mag. Mads Pedersen, 
cand.mag. Bjarne Vind Sørensen, cand.mag. Henrik Sørensen og lektor, lic.phil. 
Jens Erik Kristensen.
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Gamle og nye ideer med et universitet  9

Jens Erik Kristensen

Gamle og nye ideer med et universitet
– universitetsloven 2003 som anledning

Universiteterne er under forandring i disse år. De skal påtage sig nye opgaver og 
leve op til nye krav. De skal lede sig selv og lade sig styre på nye måder, og de skal 
åbne sig for omverdenen og forholde sig til sig selv på nye måder. Som alle andre 
off entlige institutioner har også universiteterne gennem de seneste årtier været 
underlagt et reform- og moderniseringspres. Frivilligt eller nødtvungent har de 
måttet reformere deres virke og legitimere deres eksistens på nye måder. Alt dette 
har ikke ladet de overleverede ideer om, hvad der gør et universitet til et universitet, 
uberørt. Ej heller er det gået sporløst hen over de overleverede idealer om, hvad 
der bør foregå, og hvordan det bør foregå på et universitet. Når dette ovenfra såvel 
som nedefra, udefra såvel som indefra kommende moderniserings- og reformpres 
er tiltaget de seneste år, hænger det ikke blot sammen med universiteternes vækst 
og transformation til masseuniversiteter. Det hænger frem for alt sammen med 
‘globaliseringen’ og de politiske udlægninger af, hvad den betyder, og hvad den 
kræver. En af disse udlægninger er den eft erhånden hævdvundne forestilling om, at 
vore samfund er på vej til at blive videnssamfund, der er henvist til at opretholde sig 
selv i en global videns- og innovationsøkonomi. I denne situation er universiteterne 
og uddannelsessystemet generelt udset til at spille en nøglerolle – både i styrkelsen 
af den europæiske og af den nationale konkurrencekraft .
 Dette har haft  og vil givetvis få stor betydning for universiteternes forhold til 
stat og samfund, men også for universiteternes videnskabelige, institutionelle og 
organisatoriske selvforståelser og selvbeskrivelser. Det interessante er imidlertid, at 
de igangværende reformer af universitetet både internationalt og herhjemme sker 
under samtidig fastholdelse af de selv samme universitetsideer og -idealer, som de 
aktuelle reformer allerede tydeligvis anfægter eller er i færd med at afvikle. Det 
påtrængende spørgsmål er derfor, hvilken status de klassiske ideer om universitetet 
egentlig har i dag, når det nu på samme tid synes lige så uomgængeligt at opretholde 
dem, som det i praksis synes uomgængeligt, at de er under afvikling i og med de 
skitserede udviklingstendenser og reformtiltag.
 Dette tilsyneladende paradoks har vi med denne antologi villet kaste en smule lys 
over. Ikke fordi vi er nostalgiske ‘universitets-idealister’, der drømmer os tilbage til 
det Humboldtuniversitet, der ret beset aldrig i praksis nåede at leve op til sine egne 
ideer og idealer. Snarere fordi vi nøgternt konstaterer, at overleverede ideer, her-
under ikke mindst de humboldtske kerneideer, fortsat spiller en mere eller mindre 
erkendt og bemærket rolle i den hjemlige og internationale universitetsudvikling og 
universitetsdebat i dag. Dog kniber det gennemgående med førstehåndskendskabet, 

66753_ideer_.indd   966753_ideer_.indd   9 18-10-2007   08:49:5518-10-2007   08:49:55

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller
indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.



10 Jens Erik Kristensen

ikke blot til de grundlæggende og tilsyneladende stadig paradigmatiske tekster fra 
det moderne universitets idehistorie, såsom Immanuel Kants eller Wilhelm von 
Humboldts, men også til nyere variationer over spørgsmålet om ideen med et 
universitet. Skal f.eks. Humboldts idealer imidlertid blive andet end tomme fraser 
i nutiden, bliver man nødt til at forstå deres sammenhæng og betydning dengang. 
En del af det manglende kendskab hænger utvivlsomt sammen med, at disse tekster 
endnu aldrig har været tilgængelige på dansk. Det råder denne antologi delvist bod 
på med sine ti mere eller mindre eksemplariske bud på, hvad der har været og hvad 
der kunne være ideen med et universitet fremover. Den beskedne forventning er, at 
et bedre førstehåndskendskab til centrale formuleringer og eksemplariske diskus-
sioner af det moderne universitets idegrundlag vil kunne give bare et lille løft  af den 
hjemlige debat om universiteternes mulige fremtidige udvikling og status – både 
hvad angår de oft e implicitte normative referencer og de eksplicitte besværgelser i 
denne debat.
 Antologien er som nævnt i forordet blevet til i kølvandet på den universitetsdebat 
og de reformtiltag, der ledsagede vedtagelsen og implementeringen af universitets-
loven i 2003. Derfor har det været nærliggende her i indledningen at bruge denne 
som anledning til at nærme os spørgsmålet om de historiske og aktuelle ideer 
med et universitet. Det er vel at mærke også spørgsmålet om, hvorfor universitetet 
tilsyneladende er en institution, der ikke kan leve og virke uden at henvise til mere 
eller mindre ideale begrundelser og ideer for sit virke – og uden at belaste sig selv 
med ideen om, at der må være en ide med et universitet, hvis det altså skal være et 
universitet.

Universitetsloven fra 2003 som anledning
Videnskabsminister Helge Sander sagde om universitetsloven af 8. maj 2003, at den 
var den mest vidtgående reform herhjemme siden Københavns Universitets grund-
læggelse i 1479. Det er ved første øjekast ikke helt indlysende, hvis man i første om-
bæring holder sig til formålsparagraff en. Trods visse nyheder og tilføjelser gentager 
og bekræft er loven i formålsparagraff en nemlig nogle af de centrale ideer og princip-
per, der har udgjort kernen i universitetsbegrebet i det mindste de sidste 200 år. Det 
gælder princippet om, at der på et universitet skal være sammenhæng mellem un-
dervisning og forskning; princippet om forskningsfrihed, som universiteterne med 
loven ikke længere blot har ret til, men ligefrem pligt til at “værne om”; princippet 
om undervisningsfrihed, i den forstand at universiteterne selv beslutter, hvilke forsk-
ningsbaserede uddannelser man vil udbyde (dog eft er godkendelse i ministeriet og 
fra 2007 i de nye akkrediteringsråd); samt ideen om, at universitetet er en videnska-
belig forskningsinstitution, der som sådan ikke blot skal “udbrede kendskab til viden-
skabens metoder og resultater”, men også “drive forskning og give forskningsbaseret 
uddannelse indtil højeste internationale niveau inden for sine fagområder”.
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Gamle og nye ideer med et universitet  11

 Hvad disse formålsbestemmelser angår, er reformen ikke særligt vidtgående, 
men stadfæster blot overleverede og stadig udbredte forestillinger om, hvad der 
i princippet udmærker et universitet til forskel fra andre uddannelses- og forsk-
ningsinstitutioner. Ganske vist er der også rykket enkelte nye elementer ind i for-
målsparagraff en, men heller ikke de anfægter umiddelbart de klassiske ideer om 
et universitet. Ud over at forske og undervise skal universiteterne også som den 
“centrale viden- og kulturbærende institution udveksle viden og kompetencer med 
det omgivende samfund og tilskynde medarbejderne til at deltage i den off entlige 
debat”. Formidling, vidensudveksling og vidensspredning føjes her til universiteter-
nes traditionelle portefølje, men kan ikke siges at have været moderne universiteter 
helt fremmed, lige så lidt som pålægget om, at “universitetet skal bidrage til at 
fremme vækst, velfærd og udvikling i samfundet”. Det har moderne universiteter 
principielt altid gjort. Det åbne spørgsmål er naturligvis, på hvilke måder det skal 
ske.
 Lovens formålsparagraf tegner således et klassisk billede af, hvad et universitet 
i princippet er og bør være, og hvad det skal. Her er alt ved det gamle, kunne man 
sige, vel vidende at ideale formålsbestemmelser både skal udlægges og kan komme 
i konfl ikt med den faktiske udvikling.1 Det ‘vidtgående’ i reformen skal søges andre 
steder i loven, først og fremmest i de nye bestemmelser vedrørende universitetets 
indre ledelse og organisation og vedrørende forholdet mellem universiteter, mini-
sterium og samfund. Hvad disse forhold angår, afspejler de nye bestemmelser en 
række internationale tiltag og tendenser på universitetsområdet og giver som sådan 
et signalement af, hvilke nye ideer om et universitet der ved siden af de klassiske 
er i færd med at gøre sig gældende som selvfølgelige her i begyndelsen af det 21. 
århundrede. Nogle af disse præsenteres og diskuteres i denne antologis to sidste 
og mest aktuelle bidrag og vil derfor også blive kommenteret i det følgende kapitel 
om universitetets idehistorie.
 Et forhold vedrørende universitetsreformen i 2003, nemlig spørgsmålet om 
universiteternes autonomi og selvstyre, skal dog af fl ere grunde fremdrages her 
indledningsvist. For det første for at antyde, hvilke nye ideer om universitetet der 
uagtet lovens klassiske retorik i formålsparagraff en også er på spil i den. For det 
andet for at vise, hvordan selv grundlæggende nye ideer om universitetets formål 
og virke stadig ser sig henvist til at hente retorisk og legitimatorisk energi fra de 
klassiske ideer og idealer. For det tredje endeligt for at vise, at klassiske ideer, der 
reaktiveres i en ny politisk, økonomisk og ideologisk kontekst, kan ende med at 
betyde nærmest det modsatte af deres klassiske betydning – selvom de altså stadig 
henter retorisk og semantisk energi fra den. Dette skulle i sig selv være et argument 
for den kritiske besindelse på de klassiske ideer og idealer om et moderne univer-
sitet, som denne antologi med sit tekstudvalg lægger op til.
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12 Jens Erik Kristensen

Gamle og nye ideer om universitetets friheder og autonomi
I § 1 – altså før formålsparagraff en – stadfæster loven tilsyneladende også det ældste 
af alle universitetets principper, nemlig princippet om universiteternes institutionelle 
autonomi og indre selvstyre, der i middelalderen var indeholdt i den juridiske term 
‘universitas’ og lå til grund for de første universiteters oprettelse og anerkendelse som 
korporative juridiske enheder med særlige friheder og privilegier. Denne ide om 
universiteternes institutionelle autonomi har i nyere tid været intimt forbundet med 
ideen om den universitære forsknings- og undervisnings videnskabelige autonomi. 
Denne er knyttet til personer og handler om, hvad der kan forskes og undervises 
i, hvordan og med hvilke metoder etc., hvilket tænkes reguleret internt i og af det 
videnskabelige fællesskab. Som institutioner for produktion og formidling af viden-
skabelig viden har universiteterne i nyere tid været autonome i begge betydninger, 
men underlagt statsligt opsyn og fi nansiering i form af en politisk-administrativ 
rammestruktur og siden 1970 herhjemme i form af Styrelses- og Universitetslove, der 
formelt sikrede universiteternes dobbelte autonomi. Det er på denne baggrund ikke 
tilfældigt, at spørgsmålet om autonomi og forholdet mellem autonomi og kontrol 
har spillet en central rolle i diskussionen af universiteternes fremtid og af tendenser 
i forsknings- og uddannelsespolitikken (Wright & Ørberg 2007).
 Med loven i 2003 blev princippet om universiteternes institutionelle autonomi og 
selvstyre da på sin vis også bekræft et, men samtidig omformuleret således, at uni-
versiteterne nu er at betragte som “selvejende institutioner inden for den off entlige 
forvaltning under tilsyn af ministeren for videnskab, teknologi og forskning” – dvs. 
som institutioner med privatretlig status, der tilbyder off entligt fi nansierede og regu-
lerede ydelser.2 Denne omformulering blev præsenteret som et “nyt frihedsbrev” til 
universiteterne – med hentydning til de frihedsbreve eller chartre, der af pavemagten 
blev udstedt til de nydannede universiteter i middelalderen. Siden lovens gennemfø-
relse med et bredt fl ertal i Folketinget har det imidlertid været omdiskuteret, hvori 
de nye friheder til universiteterne egentlig bestod. Det har det bl.a. af den grund, at 
et af de eksplicitte hovedformål med universitetsreformen også var at muliggøre nye 
typer af politisk og økonomisk centralstyring af universiteternes virke, både hvad 
angår undervisning og forskning – i lyset af den globaliseringspolitiske betydning, 
universiteterne antages at få i de kommende år. Dette har imidlertid fået en række 
af de nyetablerede universitetsbestyrelser til at påpege, at loven – snarere end at 
sætte universiteterne fri – har begrænset og relativeret deres frihed på en måde, 
der gør det svært for dem at leve op til de i formålsparagraff en endnu stadfæstede 
ideer og idealer om, hvad der gør et universitet til et universitet. Andre har påpeget, 
at der måske nok er tale om nye friheder, men at de i så fald er blevet betalt dyrt: 
dels med afskaff else af universiteternes kollegiale selvstyre til fordel for bestyrelser 
og en hierarkisk ledelsesstruktur med forbillede i private virksomheder; dels med 
øget politisk styring og kontrol, der på forskellig vis i praksis begrænser både uni-
versiteternes og de ansattes friheder, som de er nedfældet i formålsparagraff en.

66753_ideer_.indd   1266753_ideer_.indd   12 18-10-2007   08:49:5518-10-2007   08:49:55

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller
indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.



Gamle og nye ideer med et universitet  13

 Hvorvidt en reform og modernisering af universiteternes styrings- og ledelses-
forhold var nødvendig og er blevet gennemført hensigtsmæssig, skal vi ikke tage 
stilling til her.3 I denne sammenhæng holder vi os til det idehistoriske og idepolitiske 
niveau og til spørgsmålet om, hvilken status de klassiske ideer om et universitet 
har i dag. På dette niveau står det klart, at når reformen lod sig præsentere som 
et ‘frihedsbrev’ til universiteterne, hænger det sammen med en bestemt opfattelse 
af, hvad ‘frihed’ og ‘autonomi’ her betyder. Det er som bekendt nogle vanskelige 
og fl ertydige begreber at have med at gøre både i fi losofi ske og politiske sammen-
hænge. ‘Autonomi’ betød således i sin klassiske antikke oprindelse selvlovgivning og 
selvstyre. I 1960’erne betød det i universitetspolitisk sammenhæng demokratisering 
og medbestemmelse. I 1980’erne blev det forbundet med øget decentralisering og 
selvforvaltning som led i moderniseringen af den off entlige sektor, hvorimod auto-
nomi de senere år er blevet betegnelsen for en ny form for styring i spillet mellem 
decentralisering og centralisering. Det er i denne retning, man skal forstå det nye 
frihedsbrev til universiteterne. Den frihed og autonomi, der forbindes med uni-
versiteternes nye status som selvejende institutioner, betyder dermed ikke længere 
selvstyre eller institutionel autonomi i traditionel forstand, men snarere operativ 
autonomi, altså friheden til selvstændigt at prioritere og disponere over ressourcer og 
til at træff e strategiske valg i en situation med øget konkurrence om bevillinger, om 
mulige brugere og kunder og om mulige aft agere og andre eksterne indtægtskilder. 
Frihed er indsigt i nødvendigheden og evne til at håndtere den, og denne forståelse 
af frihed hænger derfor intimt sammen med reformens nødvendige styrkelse af 
universiteternes indre ledelsesforhold, der nu skulle gøre dem til handlekraft ige 
selvstændige virksomheder på nye markedslignende konkurrencevilkår.
 Som selvejende institutioner er universiteternes frihed imidlertid ikke identisk 
med private virksomheders frihed. Først og fremmest er de stadig afh ængige af of-
fentlige bevillinger og dermed også off entlige reguleringer og kontrol – og kun på 
længere sigt kan nogen i dag forestille sig en frihed også fra denne afh ængighed. 
Frihed skulle derfor og af gode grunde ikke forstås som frihed fra statslig styring 
og kontrol, altså som institutionel autonomi i traditionel forstand, men snarere som 
operativ autonomi i forhold til indløsningen af de udviklings- og resultatskontrakter, 
der indgås med ministeriet. Med hjemmel i selv samme lov har universiteterne siden 
2003 nemlig været underlagt en øget ministeriel detailstyring, der som nævnt har 
fået mange af de nyudnævnte universitetsbestyrelser til at klage over, at deres råde-
rum til frit at prioritere de enkelte universiteters udvikling er blevet indskrænket af 
ministerielle tiltag, herunder også deres reelle muligheder for at påtage sig ansvaret 
for formålsparagraff ens formuleringer. Der henvises i denne sammenhæng som 
oft est til den del af den ministerielle styring, der har hjemmel i universitetslovens 
formuleringer om de såkaldte udviklingskontrakter. Sådanne kontrakter indgås 
mellem ministeriet og universiteternes bestyrelser og forpligter universiteterne til 
inden for en aft alt årrække at levere bestemte præstationer og resultater, der skal 

66753_ideer_.indd   1366753_ideer_.indd   13 18-10-2007   08:49:5518-10-2007   08:49:55

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller
indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.




