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 A 
lle taler om innovation. Måske 
oplever de fleste også, at hvis 
ikke man som enkelt individ 
eller organisation forholder sig 
til begrebet innovation, så taler 

man direkte fra en position, som hører det 
forrige århundrede til. 

Det er ikke nyt, at erhvervslivet efterlyser in-
novation, som kan omsættes til produkter, der 
i sidste ende kan sælges på det globale marked. 
Og det er heller ikke nyt, at den siddende 
regering i høj grad ønsker at styrke den danske 
konkurrencekraft på det globale marked.

Tidens opfattelse af, hvad innovation er, 
kommer måske ganske godt til udtryk i føl-
gende citat, som jeg har fundet på Innovation.
dk’s hjemmeside : ’Innovation er for videns-
samfundet, hvad produktion er for industri-
samfundet. Vores evne til at skabe vækst og 
velstand i fremtiden beror på, om vi formår at 
mestre innovation lige så godt, som vi lærte at 
mestre produktion.’

Når innovation er centralt for videnssam-
fundet, hvordan forstås innovation så, når 
det handler om uddannelsesystemet? Og ikke 
mindst, hvordan forstår politikerne begrebet 
innovation i denne kontekst? Netop det sidste 
er vigtigt, idet uddannelsessystemet jo i høj 
grad er et kært objekt for politikernes ønske 

om, at der her skal ske forandringer – og i en 
takt – så nationen nu og især i fremtiden vil 
kunne følge med i den globale konkurrence. 
Det centrale spørgsmål er, hvilke politiske 
styringsmekanismer politikerne vælger at 
anvende for at nå deres mål?

I politikernes øjne er universiteterne, som 
statslige vidensorganisationer, forpligtiget på 
at skulle levere flere patenter. Det synes, som 
om forståelsen er den, at der kun kan være 
tale om innovation, når resultatet er konkrete 
produkter, som kan kapitaliseres. Meget tyder 
på, at når universiteterne skal måles på deres 
bidrag til samfundets innovative kræfter, så 

sker dette kun i form af en kvantitativ måling 
af antal af patenter. Innovation er i denne 
optik noget meget konkret og målbart. Har 
et universitet kunnet levere mange patenter, 
må det være innovativt. Desuden tyder ønsket 
om at måle innovation i antal af patenter, at 
politikerne ikke har øje for, at innovation også 
kan komme til udtryk på andre måder.

Politikerne burde vende blikket på den of-
fentlige sektor for at få en udvidet forståelse 
af, hvad innovation også kan være. Ser vi på 
innovation i den offentlige kontekst, er inno-
vation rigtig mange ting. Innovation er også 
proces- og organisationsbaseret – og den slags 
innovation er vi særligt gode til i Danmark.

Danmark har en lang tradition for at udvikle 
såkaldt velfærdsprodukter. Når brugeren eller 
borgeren sættes i centrum for omsorg eller 
uddannelse, så er fokus på proces, samspil 
og udvikling af nye mål. Gennem sådanne 
processer skabes f.eks. nye undervisningsme-
toder, uddannelsesinstitutioner får ny fysisk 
indretning, der udvikles nye måder at organi-
sere pædagogik og læring på, der udvikles nye 
inddragende ledelsesmetoder m.m.

I dette nummer af Asterisk fremhæver 
innovationsforskerne Claus Otto Scharmer 
og Steen Høyrup hver især, at Danmark har 
særligt gode forudsætninger for at lykkes med 
innovationsprocesser. At skabe innovative 
processer; at optimere resultater ved at ud-
vikle nye processer, der har øje for andre mål, 
er måske netop det, som vi som nation kan 
bidrage med i den globale æra.

Innovation handler i min optik ikke blot om 
produkter og processer, om noget materia-
liserbart eller noget immaterielt. Det bliver 
i høj grad et spørgsmål om, hvilke innova-
tionsidealer vi opstiller, og i hvilken grad 
politikerne kan honorere disse. I øjeblikket 
ser det ud, som om politikerne udelukkende 
forholder sig til innovation som et fænomen, 
der egentlig er identisk med industrisamfun-
dets produktion.

Det vil sikkert være fremmende for den 
nationale udvikling, hvis politikerne fik et 
innovativt mindset. 
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”I øjeblikket ser det ud, 
som om politikerne 

udelukkende forholder 
sig til innovation 

som et fænomen, der 
egentlig er identisk med 
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