
Af Mathilde Weirsøe

 D 
et er som bekendt svært 
at spå. Især om fremtiden. 
Alligevel er det nærmest, hvad 
en af tidens førende innovati-
ons- og ledelsesforskere Claus 

Otto Scharmer fra Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) vil have os til at blive bedre 
til, for innovation handler om at kunne handle 
ud fra fremtiden frem for at reagere på fortiden. 

Hvor de fleste bud fra innovations- og 
ledelseslitteraturen har fokus på, hvordan 
man konstruerer ny viden, som kan matche 
fremtidens udfordringer, er Scharmer op-

taget af, hvordan vi kan gøre os parate til at 
modtage det nye. 

”Innovation handler om at lære af frem-
tiden, mens den spirer frem. Og det er det, 
jeg vil have folk til at se. Jeg hjælper dem 
med at blive åbne for at modtage ny viden 
og ny inspiration og efterfølgende at kunne 
anskueliggøre og aktualisere denne nye viden 
i innovative tiltag. Det er det, Teori U handler 
om,” siger Scharmer.  

Opsang til universiteterne 
Fordringen om at blive åben for det nye og 
lære at handle på det har konsekvenser for 
Scharmers tilgang til de store globale og sam-

Hvordan ser det innovative uddannelsessystem ud, 
der skal ruste de studerende og vores samfund til at 

klare fremtidens uforudsigelige udfordringer? 
Asterisk har talt med Claus Otto Scharmer, 

manden bag Teori U – en af tidens mest populære, 
men også omdiskuterede innovationsteorier.
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Fremtidens 
uddannelsessystem 

kalder på 

’U-turns’
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fundsmæssige udfordringer, han har kastet 
sig over de seneste år – herunder fremtidens 
uddannelsessystem. Han ser et stort behov for 
nytænkning på det område.

”Hele vores læringsmiljø er baseret på 
rationelle mekanismer. De studerende får 
slet ikke mulighed for at dyrke deres kreative 
og kognitive sider. Derfor er vi nødt til at 
ændre den måde, vi traditionelt har opbygget 
uddannelsessystemet på, ligesom der skal nye 
læringsformer og læringsstile til, som i højere 
grad forbereder skoleelever og universitets-
studerende på den fremtid, der venter dem, 
og som de selv skal være med til at forme,” 
siger Scharmer. 

Han har bl.a. givet universiteterne en 
opsang og anklaget dem for at være utidssva-
rende, både hvad angår undervisning, stof og 
læringsstile.

”Den klassiske ide om at universitetet 
forener forskning og undervisning, skal 
udvides til en treenighed mellem forskning, 
undervisning og praksis. Fremtidens univer-
sitet skal være handlingsorienteret og blive et 
udsigtspunkt for iværksætteri. Frem for kun 
at formidle den gamle og etablerede viden 
skal universitetet være, hvad man kan kalde en 
landingsbane for det nye. Det er her, de unge 
skal få øjnene op for de muligheder, der er i 
verden, og lære at give disse muligheder form 
og realisere dem. Studiet skal i højere grad 
inddrage de unge og invitere dem til at med-
initiere og med-handle. Det betyder bl.a., at 
de selv skal organisere og afholde seminarer 
og workshops, ligesom de skal indgå i samar-
bejde med universitetets strategiske partnere, 
som bør tælle både erhvervslivet, det offent-
lige og ngo-organisationer,” siger Scharmer. 
Han understreger, at det ikke kun er teknisk 
viden, vi får brug for i fremtiden, men i høj 
grad også sociale kompetencer, da det netop 
er disse evner, der gør os i stand til at navigere 
intuitivt og kreativt med fremtiden for øje. 

”En meget stor del af vores uddannelsesap-
parat er baseret på traditionelle læringsme-
toder, hvor vi indprenter de studerende, at de 
skal søge løsningen på et problem i fortidens 
data. Til trods for at vi alle sammen godt ved, 
at det ikke er måden at innovere på. Det meste 
af det, vi underviser de studerende i de første 
år af deres studietid, er forældet, så snart de er 
færdiguddannede. Derfor skal vi i stedet lære 
dem at navigere i en uforudsigelig verden, vi 
ikke ved, hvordan kommer til at se ud. De skal 
lære metodiske kompetencer, der sætter dem i 
stand til at lære at lære, så de nemt kan tilegne 
sig ny viden i fremtiden,” siger Scharmer.

Til spørgsmålet om, hvorfor han er særligt 
interesseret i uddannelsessystemet og dets 
innovationsmuligheder, lyder hans korte svar: 

”Uddannelse er roden til alt i dag. Jeg kan slet 
ikke komme uden om den.”

U-Turn i Aarhus Kommune
Hans fokus på uddannelsesfeltet har ført ham 
vidt omkring i verden, hvor han har holdt 
foredrag på konferencer og politiske møder. I 
juni i år gik turen til Danmark, hvor Aarhus 
Kommune havde bedt ham holde oplæg ved 
en konference om unge og uddannelse og 

spørgsmålet om, hvordan man kan opfylde 
den nationale 95 procent-målsætning om, at 
95 procent af en ungdomsårgang gennemfø-
rer en ungdomsuddannelse i 2015. En målsæt-
ning, man i Aarhus Kommune har ambitioner 
om at opfylde allerede i 2013.

”Problemet med at få unge til at gennemføre 
en ungdomsuddannelse er et klassisk eksem-
pel på, hvorfor vi er nødt til at gentænke hele 
uddannelsessystemet. Det er simpelthen ude 

HVAD STÅR 
SCHARMERS 
U FOR?
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Scharmer bruger U-formen til at 
beskrive og illustrere den bevæ-
gelse, der er nødvendig for at 
skabe forandring. Bevægelsen 
er beskrevet som en rejse ned i 
bunden af U’et og op igen – der 
er kun omvejen, hele vejen ned 
i bunden, før man kan bevæge 
sig op på den anden side og 
skabe nye ideer og innovation. 
I bogen ’Teori U’ anvender 
Scharmer U’et til at beskrive flere 
”rejser”. De grundlæggende 
bevægelser består af: 

Processen 
i Scharmers U 

Downloading: Bliv opmærksom 
på vaner, rutiner og selvfølge-
ligheder.
-  
Se: Nulstil hidtidige opfattelser. 
Se i stedet med friske øjne på 
opgaven eller udfordringen.
- 
Sanse: Observer, lyt og fornem 
hele feltet. Søg de steder, der 
har de største muligheder, og 
lyt med dit hjerte og dit sind vidt 
åbent 
- 
Presencing: En sammen-
kædning af det engelske ord 
’presence’ (være til stede i 

nu’et) og ’sensing’ (mærke). På 
dette stadie drejer det sig om 
at skabe forbindelse til sin indre 
kilde, hvorfra ideer udspringer 
(den blinde plet). Her skal man 
træde et skridt tilbage, reflektere 
og lade den indre forståelse og 
viden springe frem 
- 
Udkrystallisere: Tegn eller kom-
muniker det første billede på, 
hvad løsningen kunne være
Skab prototyper: Konceptualisér 
det udkrystalliserede i en fysisk 
form, så alle involverede forstår, 
hvad I taler om. 
- 
Performing: Viderefør de proto-
typer, der er udviklet, og som ser 
ud til at virke i praksis.

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4
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af trit med den virkelighed, de unge lever i, 
og de udfordringer, vi står over for. I dette 
konkrete tilfælde kræver en løsning på proble-
met, at man skaber mere flydende overgange 
og kommunikation på tværs af traditionelle 
sektorgrænser. Vi skal have skoleledere, sko-
lelærere, gymnasierektorer, gymnasielærere, 
kommunalpolitikere, ministerier og de unge 
selv til at tale sammen og samarbejde om en 
fælles løsning,” siger Scharmer og fortæller, 
at en by som Aarhus er et godt sted at starte 
på innovationseksperimenter, der på sigt skal 
indløse en national målsætning. 

Innovation har nemlig de bedste vilkår på 
byplan. Her er afstanden mellem de parter og 
sektorer, der skal tale sammen og finde fælles 
løsninger, mindre. Af samme grund ser Schar-
mer et potentiale i Danmark som eksperimen-
tarium for innovationsprocesser, fordi vi er et 
lille land, hvor afstandene mellem sektorerne 
er mindre end i lande som Tyskland, England 
og USA. Men der er også andre grunde til, 
at Danmark kan blive højdespringer, når det 
kommer til innovation:

”Danmark er et veludviklet velfærdssam-
fund med flade strukturer og korte magtdi-
stancer. I har et meget lighedspræget samfund, 
der sætter demokratiske processer højt og 
indbyder til dialog og gensidig anerkendelse. 
Alt sammen gode forudsætninger, når inno-
vationsprocesser skal igangsættes og lykkes,” 
siger Scharmer.  

Den blinde plet
Hvordan bliver vi så helt konkret bedre inno-
vatører, der evner at gribe det nye? Scharmers 
korte svar lyder: Med et åbent sind, et åbent 
hjerte og en åben vilje (se figur). Det kunne 
umiddelbart lyde som et uddrag fra den ny-
este selvudviklingsbog med en hurtig opskrift 
på ’det gode liv’, men det udgør de tre vigtigste 
elementer i Scharmers innovationsteori, 
hans ’Teori-U’, som han har formuleret i sin 
efterhånden verdensberømte bog af samme 
navn fra 2007. 

Teorien beskriver den U-bevægelse, der fører 
os gennem de forskellige stadier, der først 
skal hjælpe os af med gamle slidte vaner og 
tænkemåder for derefter at bane vejen til et 
højere bevidsthedsniveau, hvor vi kan åbne 
os for nuet og det, der måtte komme. Det 
er på dette mentale stadie, at nye og geniale 
ideer ifølge Scharmer har deres udspring. Han 
kalder denne indre kilde for den blinde plet. 
Blind, fordi pletten repræsenterer en usynlig 
dimension i menneskets sociale felt. 

”Det er den plet, vi skal ind og have fat i. Vi 
har allerede svaret i os, men vaner og rutiner 
har skabt barrierer for vores kreativitet og 
intuition. Derfor handler det om at kultivere 

en åbenhed, der gør os i stand til intuitivt at 
klare de udfordringer, vi står over for. Det er 
helt nødvendigt, at vi når til et stadie, hvor vi 
kan forstå og ændre det indre rum, hvorfra vi 
opererer,” siger Scharmer. 

Scharmer deler vandene
Scharmer fik ideen til sin Teori U for over ti 
år siden, da han begyndte at lægge mærke 
til, hvordan de dygtigste ledere og innova-
tører, han mødte rundt omkring i verden, 
tilsyneladende opererede ud fra et helt andet 
mentalt niveau end almindelige mennesker. 
De var lyttende, observerende, reflekterende 
og nærværende. De undrede sig, var åbne og 
opdagede nye muligheder frem for at følge 
faste reaktionsmønstre og indgroede vaner. 
Hans bog bygger blandt andet på mere end 
150 interview med disse succesfulde og in-
novative ledere.

Det har resulteret i en teori, der på flere 
måder adskiller sig fra de teorier, man møder i 
den gængse managementlitteratur. Hos Schar-
mer refereres der hverken til Lean, TQM eller 
Scorecards, men derimod til indiske medita-
tionsguruer, Aristoteles, Nietzsche og Rudolf 
Steiner. Som i den udbredte mindfulness-
filosofi handler det hos Scharmer om at være 
til stede i nuet, mærke efter og være autentisk 
og tro mod sig selv, ligesom han ikke lægger 
skjul på, at der er en vis grad af religiøsitet 
forbundet med hans teori. Og så bruger han 
konsekvent meditation på sine kurser, for at 
deltagerne skal nå frem til den tilstand af in-
dre ro, der kan forbinde dem til noget højere 
og åbne for det nye. 

Med disse elementer af religiøsitet og spiri-
tualitet deler Scharmer vandene. Nogle bliver 
provokeret, som man for eksempel kunne læse 
i en anmeldelse på websiden Kommunikati-
onsforum i september 2008, hvor Scharmers 
arbejde blev kaldt både ’pseudo-videnskab af 
værste skuffe’ og noget ’makværk’. Andre er 
begejstrede for Scharmers teori – blandt dem 
tæller for eksempel innovations- og ledelses-
forskerne Lotte Darsø og Steen Hildebrandt, 
begge fra Aarhus Universitet, der argumente-
rer, at Scharmers teori er velunderbygget, at 
han har empirien i orden og er metodisk og 
struktureret i sin tilgang til emnet. 

Men hvad enten man er skeptisk eller be-
gejstret for Scharmers tilgang, er det vigtigt at 
forstå, at hans Teori U ikke er et quick fix, der 
i et snuptag kan klare de uddannelsesmæssige 
udfordringer og det behov for forandring, 
som de fleste er enige om, vi står over for. Det 
bliver ifølge Scharmer en lang march at ændre 
de grundlæggende strukturer. Men hans bud-
skab er klart: Fremtiden kalder på ’U-turns’ – 
ikke mindst i uddannelsessystemet. 

”Innovation handler om 
at lære af fremtiden, 
mens den spirer frem. 
Og det er det, jeg vil 
have folk til at se.”

CLAUS OTTO 
SCHARMER
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Claus Otto Scharmer er oprindeligt fra Tyskland, 
hvorfra han har sin ph.d. i økonomi og ledelse 
fra Witten-Herdecke Universitetet. Nu er han er 
seniorlektor ved MIT (Massachusetts Institute of 
Technology) og stifter af ELIAS (Emerging Leaders 
for Innovation Across Sectors), som samarbejder 
med 20 ledende organisationer. Målet er at 
skabe prototyper på innovation af systemer, der 
vil bidrage til en mere bæredygtig verden.

Scharmer er deuden stifter af Presencing insti-
tuttet. www.presencing.com

Han er en eftertragtet oplægsholder og facilita-
tor ved konferencer om alt fra uddannelsessyste-
met til verdensøkonomien. Det bringer ham rundt 
i hele verden. Senest har han været i Sydafrika og 
Namibia for at hjælpe med at reformere deres 
sygehusvæsen. I alt har han brugt over 10 år på 
at samle viden og materiale til sine teorier og til 
sin bog ’Teori U’, der udkom i 2007.  
Se www.ottoscharmer.com
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