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Professor i fysik Lene Hau ved Harvard Universitet

i Boston – husker du hende? I februar 1999 trak hun

de store overskrifter i de danske dagblade, fordi hun

havde præsteret en enestående grundvidenskabelig

bedrift: Hun kunne sænke lysets hastighed i sit la-

boratorium. Helt ned til cykelhastighed. Midt i al be-

gejstringen erkendte fysikeksperter, at de praktiske

anvendelser af det nye resultatet var ganske usikre. I

bedste fald lå de langt ude i fremtiden. Selv vurde-

rede Lene Hau omkring ti år. Ting tager tid. Groft sagt

var vi i 1999 vidne til en fremragende grundviden-

skabelig bedrift som ingen kunne fortælle nyttevær-

dien af. Måske fordi den aldrig får nogen. Er det til-

fredsstillende? – altså for andet end en forskers

nysgerrighed? Er det nu til dags acceptabelt, at for-

skere bruger tid på forskning uden et klart praktisk

sigte? Eller bør forskeres frihed indskrænkes, så det

omgivende samfund sikrer, at universiteternes forsk-

ning er umiddelbart brugbar? Asterisk har stillet

disse spørgsmål til idéhistoriker og lektor Jens Erik

Kristensen fra Institut for Idéhistorie ved Aarhus Uni-

versitet. Sammen med Peter C. Kjærgaard, Hans Fink

og Helge Kragh har han redigeret ’Universitet og vi-

denskab – Universitetets idéhistorie, videnskabsteori

og etik’, der er tænkt som et bud på en lærebog for

kurset 'Fagets Videnskabsteori', der fra i år er obliga-

torisk på alle universiteters bacheloruddannelser. 

Relevante interesser

»Forskning er ikke til for forskningens og videnska-

bens egen skyld. Et banalt udsagn, der nyder almin-

delig anerkendelse. Også blandt forskere. Det gør

det overordnede udsagn om, at forskningen skal

være relevant ud over den enkelte forskers person-

lige interesse også. Imidlertid har det vist sig, at den

bedste måde at gøre forskningen almen relevant for

det omgivende samfund på er ved at organisere

forskningen, så den er en funktion af den videnska-

belige interesse. Det betyder ikke, at andre interes-

ser er irrelevante, blot at de må omdanne sig til al-

mene og offentlige videnskabelige interesser, hvis

de skal have legitim indflydelse på forskningen. Jeg

er ikke modstander af, at politiske eller økonomiske

interesser får adgang til universiteternes forskning,

så længe de kan transformeres og generaliseres til

videnskabelige interesser. Nogle kan, andre kan ikke.

Som forskningsinstitution bør universitetet sørge for,

at den forbliver afgørelsesinstans for, hvilke interes-

ser der kan almengøres som videnskabelige interes-

ser,« siger Jens Erik Kristensen.

Forfejlede forsvar

Hvorfor er universitetets status som afgørelses-

instans truet?

»Det aktuelle problem er, at der gør sig en lang

række nye relevanskriterier gældende, som udvan-

der forestillingen om videnskabelig forskning. Be-

greber som sponsoreret forskning, rekvireret forsk-

ning, kontraktforskning, praksisforskning osv. fyger

rundt i luften. Konsekvensen er, at enhver nysgerrig-

hed eller søgen efter indsigt efterhånden kalder sig

for forskning eller videnskabelse. Ved universiteterne

er tendensen, at al forskning transformeres til an-

vendt forskning. For den enkelte forsker betyder det,

at han allerede i forskningsprocessen skal tænke

over sin forsknings anvendelighed. Udtrykt i den

klassiske videnskabsteoris termer betyder det, at

man ophæver forskellen mellem 'context of disco-

very' og 'context of justification', der begge under-

ordnes 'context of application'. Idéen om fri og uaf-

hængig forskning bliver hermed stadig mere

mudret. 

Kan universitetets aktuelle problem skæres ned til

mangel på respekt for forskellen mellem en viden-

skabelig opdagelses værdi i sig selv og retfærdig-

gørelsen af opdagelsen ud fra dens praktiske rele-

vans?

«Både ja og nej, for så simpelt er det heller ikke.

Hvis det var, så ville man falde tilbage til en kultur-

konservativ idealisering. Det vil sige en idé om uni-

versitetet som en klosteragtig afsondret livsform,

hvor forskere i menneskehedens universelle inter-

esse udforsker den naturlige, sociale og åndelige

verden for erkendelsens egen skyld. I virkeligheden

har et sådant universitet aldrig eksisteret. Det er også

for letkøbt blot at sige, at universitetet er ved at blive

markedsgjort, teknokratiseret eller instrumentalise-

ret. Ikke fordi det er helt forkert, men fordi universi-

tetets historiske og aktuelle forhold til samfundet er

mere komplekse. Forholdene lader sig ikke begribe

gennem så overordnede begreber.« 

Forvandlinger 

Hvordan vil du beskrive universitetets aktuelle

situation?

»Det, som sker med universiteterne for inde-

værende, skriger på en bredere diagnostik. Det

handler ikke alene om at have sans for de økonomi-

ske, politiske eller institutionelle dimensioner i

transformationen af universitetet. Lige så vigtigt er

det at være opmærksom på de videnskabsteoreti-

ske, videnspolitiske og pædagogiske konsekvenser

af overgangen til et videnssamfund. Til det samfund

som universiteterne er udset til at spille en nøgle-

rolle i. Ved at gribe en beskrivelse sådan an tror jeg,

vi får en mere kvalificeret måde at forstå, hvorfor de

klassiske begreber om viden, videnskab og forskning

er under et alvorligt pres. Universitetets lange histo-

rie har hidtil handlet om en række forvandlinger,

hvor det alligevel har formået at fastholde nogle af

sine grundtræk. I disse år undergår universitetet ty-

deligvis endnu en forvandling. Men ingen ved

præcis, hvor den fører os hen, og hvor radikal den

bliver«. 

Hvad var universitetets klassiske grundtræk?

»Forskellige grader af selvstyre, uafhængighed og

indre selvbestemmelse har været toneangivende >
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Viden skal være innovativ og anvendelig. Sådan lader de nye krav til universiteternes forskning sig sammenfatte. Idéhistoriker

og lektor Jens Erik Kristensen, Institut for Idéhistorie ved Aarhus Universitet, mener, at viljen til sand og bedre viden er truet.

FO
TO

: SC
AN

PIX



30

Danmarks  Pædagog iske Univers i te t

træk ved universitetet siden 1200-tallet. Og disse

træk gør sig gældende inden for såvel lærdomsfor-

valtning, forskning som undervisning. Selvom disse

træk aldrig har været absolutte og entydige i univer-

sitetets historie, så har de alligevel vundet hævd som

regulative idéer for universitetsinstitutionen. I mid-

delalderens lærdomsbevarende og lærdomsformid-

lende universitet nød universiteterne korporativ au-

tonomi, der var beskyttet af den katolske kirke – så

længe de vel at mærke tjente det teologiske regime.

Siden hen tog de verdslige magter og staten over

som garant for autonomien. Med grundlæggelsen af

Berliner- eller det Humboldtske universitet i 1809

blev den moderne idé om det videnskabeligt for-

skende universitet født. Det betyder, at universitetet

bliver et statskautioneret drivhus for den moderne

videnskabelige vilje til viden. Universitetet skifter fra

at være en anstalt, der forvalter overleveret og auto-

ritativ lærdom, til at blive et rum for viljen til at ge-

nerere ny og metodologisk kontrolleret videnskabe-

lig viden. I kapitlet om ’Universitetets idéhistorie’ gør

vi en del ud af at beskrive universitetets fødsel i mid-

delalderen. Først og fremmest for at minde om, hvor

meget også de moderne forskningsuniversiteter har

arvet og bevaret af institutionelle grundtræk, opde-

linger, betegnelser og idealer. Det gælder også den

helt grundlæggende tanke om universitetet som

rundet af en sammenslutning af lærere og studenter,

der står sammen om at afvise, at omverdenen skal

komme og blande sig i deres indre anliggender og

opgaver. I 1809 relancerer Humboldt idéen ved at

betone akademiske friheder og selvforvaltning. Og

det udgør som bekendt den dag i dag en vigtig del

af universiteternes normative selvforståelse. Også

selv om den på mange måder er udhulet af udvik-

lingen.«

Underminerer sig selv

Men hvilke kræfter står bag disse udhulninger?

»Der er flere kræfter på spil. Men på en måde er

universitetsinstitutionen offer for sin egen succes.

Universitetet har på godt og ondt selv været med til

at afvikle sin afsondrethed og særegenhed. Det er

sket ved transformationen fra elite- til masseuniver-

siteter i efterkrigstiden sammen med den videnska-

belige forsknings voksende sociale, økonomiske og

teknologiske betydning. Og det sker paradoksalt nok

også ved at være udset til at spille en hovedrolle i et

globalt videnssamfund og økonomi. Med hvilken ret

man sociologisk kan tale om et videnssamfund er

stadig omstridt. Men alligevel står det klart, at vi er

vidne til nye måder at producere og cirkulere viden i

samfundet der er ved at omkalfatre universiteternes

og videnskabens status og afvikle rangordenen mel-

lem samfundets vidensinstitutioner. Ganske vist ser

disse forhold ud til at give universiteterne og viden-

skaben en ny og central placering i samfundet. Om-

kostningen er blot, at universitær forskning og ud-

dannelse massivt underlægges nye og udefra

kommende relevanskriterier. Og i takt hermed er

universitetsinstitutionen tvunget til at ændre sig til

en moderne servicevirksomhed efter den private

sektors modeller. Både med hensyn til indhold og

form ser det ud til, at det klassiske universitet er ved

at forsvinde. Samtidig er det bemærkelsesværdigt, at

alle fremhæver universitetet som aldrig før. Her vil

jeg dog gerne gøre opmærksom på måden, det sker

på: Universiteterne er ikke længere særlige instituti-

oner på kanten af samfundet. Universiteter indgår i

en ny fortælling om nationens konkurrenceevne i

det globale videnssamfund.« 

Tab af tålmodighed

Hvilke konsekvenser kan forvandlingen af universi-

tetet føre med sig?

»I vidensøkonomien er vi fordømt til at være in-

novative – helst lidt hurtigere end de andre, da in-

novation og kreativitet er blevet det økonomiske

konkurrenceparameter. I vidensøkonomien er det

viljen til ny viden, der tæller. Idealiseringen af ny,

hurtig og omsættelig viden betyder også en accept

af videns forgængelighed. Med disse idealers indtog

på universiteterne er risikoen, at forskerne føler sig

pressede til at prisgive viljen til sand og bedre viden.

Konsekvensen vil være, at den videnskabelige tål-

modighed og pålidelighed ofres på innovationens

og anvendelighedens alter. Når den videnskabelige

forskning ikke skal være sand og bedre, men blot ny,

så fører det til videnskabelig nihilisme. Anvendelig-

hed og innovation som de nye acceptregler for viden

er en nøgle til at forstå dette problem. Den er helt

gal, når tilhængerne af den nye antiautoritære og in-

novative videnspolitik fortæller os, at viden blot skal

være brugbar og ny, og at vi ikke har brug for højere

eller bedre viden – og slet ikke brug for nogle, der

påstår, at en bestemt viden er mere værd end en an-

den. Hvis denne antiautoritære videnspolitik får

mere medvind, så vinder performativiteten definitivt

over den videnskabelige legitimitet, som Jean-

Francois Lyotard spåede, den ville i 1979. Det vil

være fatalt for universiteterne. Jeg tror ikke, det går

så galt. Mange studerende, politikere og folk fra

erhvervslivet spørger efterhånden meget til den per-

sonlige eller økonomiske brugbarhed. Alligevel er

det de færreste, der mener, at der ikke er brug for, at

der også forskes og studeres alene for at blive klog-

ere på verden. Jeg tror derfor på, at der eksisterer til-

strækkeligt med klogskab og politisk vilje i dette land

til at sikre betingelserne for, at sand og bedre viden

kan få lov og tid til at vise sig nyttig og anvendelig for

samfundet. På den uendelige grænse for søgen efter

sand viden er der stadig brug for den frie forsknings

frontkæmper.« y
Claus Holm 

clho@dpu.dk

Jens Erik Kristensens

Idéhistoriker, lektor ved Institut for Idéhistorie ved

Aarhus Universitet
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