Pressemeddelelse
Bør arbejdsmarkedet diktere udannelserne?
I et moderne samfund bør vi uddanne folk i det, der er jobs til – og ikke
i det, de forstokkede og gamle dannelsesidealer dikterer. Eller hvad? I en
ny bog undersøger rektor ved RUC Hanne Leth Andersen – sammen med
konsulent Jens Christian Jacobsen – forholdet mellem uddannelsesinsti
tutioner, arbejdsmarked og den uddannelsespolitiske udvikling.
Til dannelse eller nytte? hedder bogen, hvis titel tydeliggør problemstillingen.
Videregående uddannelser formes i stigende grad efter arbejdsmarkedet for at
sikre de studerendes værdi. Det er nemlig langtfra alle uddannelser, der garanterer
dimittendernes arbejdsdygtighed.

»

Spørgsmålet er, om der nogensinde kan sættes lighedstegn mellem ansættelse og
uddannelse«, siger Hanne Leth Andersen og Jens Christian Jacobsen.
De videregående uddannelser skal også, men bør ikke kun tilpasses aktuelle markeds
vilkår. En sådan udvikling ville præge universiteternes frie forskningsmuligheder og
deres evne til at uddanne omstillingsparate og tværfaglige dimittender. Paradoksalt
nok til skade for erhvervslivet.

»

Uddannelser er ikke og kan aldrig blive leverandører af dimittender, der alene er
skåret til efter lønarbejdets standarder. Hvis det sker, vil det på længere sigt under
minere universiteterne som samfundets vigtigste videnskabende institutioner«,
understreger Hanne Leth Andersen.
Til dannelse eller nytte? diskuterer balancegangen i samfundets uddannelsespolitik.
For hvilke uddannelser bør man satse på til en fremtid, vi ikke kender, men som vi
gerne vil være med til at forme?
Hanne Leth Andersen er professor i universitetspædagogik og rektor på Roskilde
Universitet. Jens Christian Jacobsen er selvstændig konsulent, tidligere centerleder på
Københavns Universitet og lektor på UCC Læreruddannelsen.
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