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Fra eliteorienterede universiteter til
velfærdssamfundets masseuniversiteter
Parallelt med velfærdssamfundets etablering gennemgik dansk
universitetspolitik fra begyndelsen af 1950’erne og frem til
1970’ernes start betydelige ændringer. Med studenteroprøret i 1968
blev universitetspolitik for alvor sat på den offentlige dagsorden.
Økonomiske forbedringer betød samtidig en stigning i
studentertallet, og tre nye universiteter så dagens lys: Odense (1966),
Roskilde (1972) og Aalborg (1974).
Professorer, studenter og polit.er. Om velfærdsstatens universitetspolitik
1950–1975 undersøger magtkampene om de danske universiteter.
Disse kampe udspillede sig mellem den fremvoksende velfærdsstats
idealer om lighed og demokrati og universiteternes bærende ideer om
akademisk frihed. Professorer, studenter og polit.er var de mest
aktive parter i de universitetspolitiske diskussioner, og de mente alle,
at netop deres ideer skulle være styrende for universiteterne.
De universitetspolitiske diskussioner står i centrum for bogens
analyse, og bogen giver således et grundigt indblik i, hvordan
overordnede strømninger i velfærdsstaten blev bestemmende for
udformningen af universitetspolitikken.
Analysen af de universitetspolitiske diskussioner sker på basis af
arkivstudier af materiale fra bl.a. de udvalg under
Undervisningsministeriet, hvor linjerne for den fremtidige
universitetspolitik blev diskuteret. Dette materiale har ikke tidligere
været brugt i videnskabeligt arbejde.
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