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Ny minister:
Vi kan ikke altid være venner

Danmarks nye uddannelsesminister mener ikke, at fremtidens studerende skal være
specialister. Universiteterne skal derimod dyrke generelle kompetencer og dialogen med
erhvervslivet. Emmelie Sakina Hytting
»@sofiecn: Så må jeg vist også
glæde mig. Jaaaaa det bliver så spændende. Jeg glæder mig og jeg forsvinder
ikke herfra! #dkpol«
Twitter-hashtags flyver dagligt ud i cyberspace fra 39-årige Sofie Carsten
Nielsens iPhone. Dagen, hvor hun blev
udnævnt som Danmarks nye uddannelsesminister, var ingen undtagelse. Manden kalder hendes Twitter-afhængighed
for en sygdom. Ifølge hende selv kan
hun bare ikke lade være med at være
”på”.
Hun ved, at ministerrollen ikke altid er
gnidningsfri, men hun synes at Morten
Østergaard havde for mange kampe
med de studerende. Selv er hun indstillet på en mere åben dialog. Men samtidig håber hun, at folk vil respektere, at
hun står fast på visse områder. F.eks.
hendes støtte til SU-reformen.

»Vi kræver, at man bliver fuldtidsstuderende og kommer hurtigere igennem
uddannelsen. Det betyder, at nogle skal
tilrettelægge deres studie anderledes,
end de har planlagt. Reformen har rigtige konsekvenser, som vi åbent skal
diskutere. Jeg håber at kunne vise, at
jeg ser det meste fra de studerendes
side. Men det betyder ikke, at vi altid
kan være venner,« siger hun.

grund af forskellen i uddannelsernes
økonomiske strukturer. Så danske studerende skal ikke tro, at jeg indfører
eliteuniversiteter. Dét, der inspirerede
mig mest, var, at det er prestigefyldt at
undervise i USA. Dét kan bidrage til anerkendelsen af at være underviser og så
skal de studerende indgå i forskningsprojekter. Det skal være med til at øge
kvaliteten,« siger hun.

Skal være prestigefyldt
at undervise

Ingen robotter i konkurrencestaten

I ministerens ideelle verden er lektorernes hverdag opdelt efter en 4-4-2
model: 40 pct. af tiden på forskning,
40 pct. på undervisning og 20 pct. på
dialog med erhvervslivet. En model hun
blev inspireret til på en tur til Harvard
University og Massachusetts Institute
of Technology i USA i februar. Dog tror
hun ikke, at det er realistisk at indfri.
»Vi kommer ikke til at kopiere USA på
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Ifølge ministeren vil en uddannelsessektor, der er målrettet erhvervslivet,
ikke have konsekvenser for dansk
innovationskraft. Det skal tværtimod være legalt, at universiteterne
og erhvervslivet har en tæt dialog.
»Hurtigt bliver det til, at enten er man for
dannelse, og så skal man lade folk blive
på universiteterne så længe, de har lyst.
Ellers går man ind for robotter i konkurrencestaten, som kun skal skabe vækst.

3 Hurtige til Sofie Carsten Nielsen
Det bedste politiske råd?
Vær dig selv. Det råd har jeg fået af Marianne Jelved, der siger det uden så meget omsvøb.
Hvad vil du gerne prøve, som du ikke har fået gjort endnu?
Jeg vil gerne rejse mere. Verdenen er så fantastisk spændende.
Sjoveste oplevelse som politiker?
Jeg har haft nogle enormt sjove stunder med Kristian Thulesen Dahl i Finansudvalget. Mange tror, vi skændes hele tiden,
men når man har sine største modstandere på slap line uden for kameraets linse, så kan man have det rigtig sjovt sammen.

De to yderpunkter er idiotiske. Man kan
blive et reflekteret og idérigt menneske
med uddannelse, men det forhindrer
ikke én i at få de generelle kompetencer,
som erhvervslivet efterspørger. Vi skal
udveksle mellem uddannelserne, for sådan er det også ude i virksomhederne.
Der er folk jo blandet,« siger hun.

Generalister frem for specialister
Universiteterne skal i højere grad afspejle arbejdsmarkedet. Det kræver, at
vi ikke uddanner os til specialister, mener ministeren.
»Ingeniører skal undervises i kommunikation, og humanister skal vide mere
om eksportsektoren. Vi skal samarbejde
med virksomhederne, og udviklingen
må ikke drukne i spørgsmålet om, om

det nu også er rigtigt at veje uddannelserne ud fra arbejdsmarkedets behov.
For at vi kan blive problemløsere ude i
virksomhederne, skal vi bruge de generelle kompetencer. Det går ikke at uddanne fuldstændige specialister,« siger
hun.
Men skal alle studerende så være
generalister frem for specialister?
»Øhm.. Selvfølgelig skal vi også specialisere os og være rigtig dygtige til nogle
ting. Vi skal heller ikke rette os helt efter,
hvad virksomhederne siger, men vi skal
dyrke dialogen. På nogle uddannelser er
det stadig sådan, at man kun kan blive
ansat indenfor én bestemt sektor. Sådan må det ikke være,« siger hun.

Blå bog
Privat født den 24. maj 1975 . Gift med
Rasmus Dalsgaard, som hun har børnene
Gustav og Villads med.
Politik Uddannelses- og forskningsminister fra 3. februar 2014. Medlem af Folketinget for Radikale Venstre siden 2011.
Uddannelse Master i europæisk politik og
administration, Europakollegiet i Brügge og
cand.scient.pol., KU.
Erhverv Tidligere politisk chef i Ingeniørforeningen, Souschef i Ligestillingsministeriet og politisk konsulent i Europa-Parlamentet.
Kilde: www.ft.dk

Kursus: Skriv og skyd – arbejd journalistisk!
Skal du have pudset dine journalistiske evner af? Lære at tage gode fotos til
skolebladet? Have professionaliseret dit studentermagasin?
Elev- og studenterbladet Momentum og Dansk Journalistforbund inviterer
hermed til det gratis heldagskursus Skriv og skyd – arbejd journalistisk, målrettet
elever og studerende, der arbejder frivilligt med journalistik og medier.
>

Journalister på studentermagasiner

>

Klumme- og indlægsskribenter

>

Nyhedsbrevsproducenter

>

Hjemmesideansvarlige

>

Skolebladsredaktører

>

Frivillige fotografer

Tid Lørdag, 26. april 12-18
Sted Studenterhuset i København

Læs mere på
bladetmomentum.dk/skriv-og-skyd
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