
 

Insj som læringsarena 
Insj fokuserer på fire hovedgrupperinger av studenter i sitt arbeid med entreprenørskap og 
innovasjon; studentgründere, intraprenører, innovasjonsinteresserte studenter, og selve Insj 
teamet. 

Alle studentene som kommer til Insj med en idé får hjelp til å finne ut om dette er en idé med nok 
potensiale til å bli en levedyktig bedrift. Filosofien har vært at vi ikke skal si nei til en idé basert 
på våre egne antagelser og vurderinger av to grunner; 1) vi har ikke innsikten til å vite hva som er 
en god idé fra et så bredt nedslagsfelt som UiO, og 2) det er mye nyttig læring i selv å søke etter 
innsikt til å gjøre en egen vurdering. Som regel endrer en idé seg mye på kort tid ettersom 
gründeren får tilbakemelding fra potensielle kunder og brukere. For oss er det ikke viktig om de 
blir gründere eller ikke – det viktigste er lærdommen. Kanskje starter denne studenten en bedrift 
på et senere tidspunkt basert på både innsikten, lærdommen, og erfaringen fra Insj. Her skjer det 
også en spennende synergieffekt ved at studenter som har en idé de jobber med ofte involverer 
venner, noe som drar flere inn i økosystemet. Antallet ideer Insj hadde til veiledning økte fra 65 i 
2018 til 102 i 2019.  

Vi regner med at rundt 80% av studentene som får veiledning ikke kommer til å starte et selskap. 
Forhåpentligvis tar de likevel med seg lærdommene og erfaringen fra entreprenørskap med seg 
inn i eksisterende selskap og offentlig sektor. På den måten skaper vi flere intraprenører. Disse 
intraprenørene blir ansett som alumni i Insj og holde i økosystemet for å være med å hjelpe neste 
generasjon gründere. Dette skaper et fundament for nysgjerrighet og for livslang læring. 

De fleste studenter ramler utenfor kategoriene gründere og intraprenører, men det er likevel en 
voksende gruppe innovasjonsinteresserte studenter. Fra 2018 til 2019 økte deltagelsen på Insj 
sine arrangement fra rundt 500 til over 1000, og trenden ser ikke ut til å stagnere. Flere og flere 
studenter er interessert i å lære om hvordan metodikkene, arbeidsverktøyene, og 
problemløsningstilnærmingen kan brukes i deres fagfelt. Gjennom et tyvetalls arrangement og 
workshop med næringslivet viser vi frem hvordan behovene og arbeidsmåter endrer seg, og hva 
de kan forvente i fremtiden.  

Det unike med entreprenørskap er at hver enkelt students fagfelt blir direkte involvert i arbeidet. 
Innovasjon kan skje hvor som helst, uavhengig av om det er en sykepleier, lege, lærer, filosof, 
økonom eller ingeniør som har ideen. De fleste ideer stammer fra et problem de har sett eller 
erfart, og man prøver å løse denne utfordringen. For å løse ideen må mange fagfelt involveres, og 
dette skaper en samhandling det er vanskelig å finne andre steder. I tillegg til å gi praktisk 
erfaring skaper det en erfaring hvor leger jobber med ingeniører, lærere med økonomer, 
sykepleiere med filosofer. Dette er vanskelig å legge til rette for gjennom vanlig undervisning.  

Dette er relevant arbeidserfaring for de som jobber i Insj. Studenter som har jobbet i Insj har gått 
til attraktive stillinger i selskap som Evry, Innovasjon Norge, SopraSteria, og Equinor, for å 
nevne noen. For å drive Insj kreves det markedsføring, ledelse, regnskapsføring, programmering, 
pedagogikk, psykologi, journalistikk, arkivering, HR og rekruttering, etc. Insj har blitt en arena 
og brobygger for samhandling mellom fagmiljø og institusjoner.  
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