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FDet nye ved ver-
den siden 2008 er, 
at højtudviklede 
lande for første 
gang i over en ge-
neration oplever 
gældskriser – og 
begynder at ligne 
fattige lande med 
svage institutioner.
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komme, at udenlandske investorer ikke længere 
tror på, at deres pund- eller dollaraktiver er beskyt-
tet mod inflation, og på det tidspunkt vil de ikke 
længere være villige til at ligge inde med lavt for-
rentede pund- og dollaraktiver. 

Tankegangen bag 1990ernes tilgang til penge-
politik er stadig i bund og grund gyldig, men den 
kræver en styrkelse af institutionerne. Det ville 
være bedre at stoppe det 20. århundredes ideologi-
ske pendul og vende tilbage til ældre forskrifter. Så-
vel stater som markeder fungerer kun godt, når der 
er den nødvendige sikkerhed i regler, som hånd-
hæves ordentligt.  B

Når humanistiske og samfunds-
videnskabelige kandidater 
skal sælge sig selv til arbejds-
pladserne, fremhæver de ofte, 

at de er gode til at analysere problemer og 
finde det væsentlige i store informations-
mængder. 

Det er udmærkede ting at kunne, men 
i en privat eller offentlig virksomhed 
handler det ikke kun om at analysere og 
skrive resumeer af det, andre har tænkt. 
Det handler oftere om at syntetisere, dvs. 
om at skabe nye sammenhænge og ydel-
ser og produkter, der kan bruges til noget. 
På universitetet trænes de studerende 
i at tage ting fra hinanden: analysere, 
problematisere og kritisere. Intellektuelt 
og videnskabeligt er det selvsagt uvur-
derlige evner, men på en arbejdsplads 
skal man bygge noget op, der fungerer. 
Det er ikke nok at dekonstruere og gen-
nemskue magtforhold og afsløre social 
marginalisering. Man skal vove et øje 
og konstruere nye og bedre metoder 
og produkter. Det kræver en helt anden 
håndtering af viden end den, man for det 
meste trænes i på universitetet. 

Dér starter en opgave typisk med, at 
den studerende skal formulere et pro-
blem. Opgavens løsning består i at ana-
lysere årsager og kontekst, så problemet 
erkendes og fremstår klart. Fint. Men i en 
praktisk virkelighed skal problemet også 

løses. Dvs. man skal frembringe løsnings-
forslag, facilitere en videndeling omkring 
dem, forhandle dem på plads med andre 
parter, føre en fælles beslutning ud i livet 
og tilpasse den til konkrete kunder eller 
borgere, alt sammen med et minimalt 
tids- og ressourceforbrug. 

Innovation, forhandling, facilitering 
af vidensdeling, implementering, bruger-
orientering, ressourcetænkning – det er 
ikke discipliner, der spiller en specielt 
stor rolle i de humanistiske og samfunds-
videnskabelige uddannelser.

Den videnskabelige diskurs er kritisk, 
og enhver påstand og undersøgelse fin-
kæmmes for huller. Sådan skal dét være. 
Men hvis man tager denne skeptiske 
indstilling med over i forholdet til sine 
kolleger på en arbejdsplads, forgiftes 
samarbejdet – hvilket man kender alt til 
i dårlige universitetsmiljøer. Hvordan 
opbygger man et arbejdsmiljø, hvor man 
seriøst respekterer og anerkender sine 
kolleger og medarbejdere? Problemet 
den kritiske vs. den konstruktive diskurs 
italesættes ikke akademisk; det lever un-
der radaren.

Når en studerende skal samle viden 
ind, gælder det typisk om at finde tek-
ster og læse dem. I arbejdslivet er det ofte 
mere effektivt at tale med kolleger eller 
fagfolk, der ved noget om emnet. Hvor-
dan finder man dem, og hvordan får man 
deres tid? Det handler om sociale kompe-
tencer og netværksskabelse. Trænes man 
i det på universitetet? Nej, det var synd at 
sige.

Vidensøkonomiens profeter siger ofte, 
at håndteringen af viden er en strategisk 
nødvendighed for moderne virksomhe-
der. Det er meget rigtigt, men de nævnte 
simple kompetencer i videnshåndtering 
dyrkes stort set ikke på universiteterne. 
Bemærk det ikke er specielt business-
agtige emner, jeg efterlyser, men almene 
vidensprocesser som mundtlig videns-
indsamling, vidensdeling gennem net-
værk, forhandling, facilitering, kollegial 
anerkendelse og brugerorientering. 

De få store, videnstunge virksomhe-
der har i et par årtier haft glæde af hu-
manistiske kandidater, ikke mindst i 
informations- og HR-funktioner, ingen 
problemer dér. Men den store danske 
underskov af små og mellemstore virk-
somheder samt de mange kommuner og 
mindre offentlige institutioner har andre 
behov, og deres fravalg synes rationelt. 
Hvorfor ansætte akademikere, når de 
fra universitetets side kun bliver udsty-

ret med et meget beskedent udsnit af de 
praktiske og resultatorienterede videns-
kompetencer, som organisationen eller 
kommunen har brug for? 

Undervisning i iværksætteri og fore-
tagsomhed er trængt ind på mange uni-
versiteter, innovation er blevet et attrak-
tivt forskningsemne, og det er lovende. 
Der er bredt behov for, at universiteterne 
går videre ad den vej og supplerer den 
klassiske træning i analyse og kritik med 
relevante, konstruktive kompetencer til 
de mange humanistiske og samfundsvi-
denskabelige studerende, der fravælger 
forskningsvejen og hellere vil ud i pri-
vate og offentlige virksomheder og skabe 
nytte, værdi og glæde for borgere og sam-
fund.

Lær de studerende 
at bygge op
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