
Universitetet skal droppe korrektheden 

Hvordan uddanner vi til 

innovationssamfundet? 



Vi skal leve af innovation 



Skaber udannelsesystemet kreative 

borgere? 



Udannelsessystemet som det udvikler sig 

idag 
• Karakter og test orienteret 

• Topstyret (er ikke længere baseret på “tillid” og der er ikke 

længere plads til “kaldet” ) 

• Udvægelse af elitestuderende, som sker tidligere og 

tidligere i udannelsesforløbet (ex. 4+4 ph.d. studerende) 

• Lægger vægt på færdighedder og korrekthed 



Hvorfor? 

• Vi skal kunne konkurere med udlandet, især kinernerne 

• Men tænk lige over dette: 

• Hvad er det for samfundsbogere vi ønsker at skabe. 

Kinesere? 

• Dansk udannelsessystem udviklede sig i protest mod de 

dominerende ideologier, comboy kapitalisme og soviet 

kommunisme (det var innovativt!) 



Vores vigtigste resource  

• At kunne tænke frit!  

• Det tillader nemlig at vi kan være kreative 

• Hvad er kreativitet? 

• Hvordan skaber man kreative rum i en ellers rigid 

struktur? 

• Hvad kræver det at være kreativ? 



At fejle produktivt 

• At ændre på 400 års undertrykkelse af indfødte sibiriske 

jægere kræver: Pionérånd, motivation, viden, partnerskab 

og DUMDRISTIGHED 

• Projektet fejlede: Vi opnåede ikke det vi ville, men NY 

VIDEN blev skabt 





























Den indfødte visdom 

• Virkeligheden er både fysisk og spirituel og handling 

kræver kontakt med begge dimentioner 

• Drømme er virkelighedens anden side, dem skal man 

lytte til (intuition) 

• Jagt handler om empati, at leve sig ind I dyret: Uden 

praktisk viden ingen sucess, men uden passion heller 

ingen success 







 



Picture 17: Ioyä (3.5 cm wide, 14 cm high). 





Picture 9: A ski (23 cm wide, 2 m long). 

 

Picture 10: A ski pole. 









Den indføste visdom 

• Viden flyder bedst blandt ligemænd 

• Kun du ved hvad der er rigtigt, lad ingen andre fortælle 

dig det 

• Læring handler om at undersøge ting på egen hånd eller 

sammen (nysgerrighed), ikke at få det fortalt 

• Ledelse handler om generøsitet (at give til fælleskabet) 

ikke om autoritet (at bestemme) 



Kulturhistorisk museum 

 



 



Hvem kender hvem? 



 

Med ansvar følger innflytelse 



Magic circles 

 

The birth of an idea 

Interdisciplinarity 

Free play 

Whiskey 



Tradisjonell formidlingsmodell 
Forsking Forskningsresultater Utstillingsarbeid Ferdig utstilling 

Tradisjonell konsummodell 

file:///%5C%5Clocalhost%5Cupload.wikimedia.org%5Cwikipedia%5Cen%5C8%5C87%5CStarWarsMoviePoster1977.jpg


1999: The Matrix 





 



 



 



Stairway to 

Heaven  
Et røykerom som er en 

sirkulær glassboks av 

merket Qlean Air. 

Røykerommet er en kunst 

installasjon som besøkende 

kan benytte for å tenne en 

sigarett. Luften renses av 

sterke luftfiltre. Her stilles 

røykeren ut som et 

kulturhistorisk minne 

samtidig som røykeloven i 

Norge og diskusjoner om 

individets frihet iscenesettes. 



Universitet i Oslo´s Rektoren Ole Petter 

Ottersen hadde blitt kalt inn på teppet hos 

Stortingspresidenten Olemic Thommessen 

som prøvde å sensurere bort Hells Angels del 

av utstillingen. 
 





Oversættelse af viden fra et domæne til et 

andet 
• Oversættelse er aldrig et ét til ét forhold 

• Oversættelse handler om at man kan se et fænomen 

igennem et andet 

• Kreavtivitet handler om at tage viden fra et domæne og 

afprøve det i et andet 

• Det er tilladt at fejle produktivt for kun herigennem finder 

man de originale løsninger 


