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En almennyttig projektfond
Universe Fonden blev etableret i 2006 som

Vi har i disse år et særligt fokus på at frem-

en almennyttig fond med det formål at frem-

me den naturfaglige læring i grundskolen

me ny viden om læring.

samt på at øge innovationsevnen i mellemstore, danske virksomheder.

Universe Fonden fungerer som en projektfond, som betyder, at projekterne drives af

Læs mere om vores projekter på

fonden og udvikles i samarbejde med andre

universefonden.dk

fonde, ligesom de finansieres af fonde, virksomheder og offentlige institutioner.
Universe Fondens driver aktuelt fire store
projekter, der realiseres med støtte fra
Industriens Fond, Det Obelske Familiefond,
Villum Fonden, Fremstillingsindustrien samt
Bitten og Mads Clausens Fond.

Ledelse

Bestyrelse

•

Peter Skat-Rørdam, fondsdirektør /adm. direktør

•

Anette Clausen, formand og medstifter af fonden

•

Peter Jyde Andreassen, projektdirektør

•

Charlotte Rønhof, underdirektør i Dansk Industri

•

Per Have, adm. direktør i Bitten og Mads Clausens Fond
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Opkvalificering med e-læring giver

gode resultater

Pernille Rosendahl underviser i natur/teknologi

Universe Fonden har med projektet Klog på Naturfag igangsat udviklingen af
en ny online-løsning, som skal forbedre lærernes metoder i naturfagsundervisningen.
Med et nyt online-baseret kursusforløb vil

og teorier og planlægge udførelsen af en

Universe Fonden udvikle natur- og teknologi-

undersøgelse. De skal også evaluere deres

lærerenes undervisningskompetencer. I foråret

arbejde og formidle for hinanden. Der er nogle

2014 gennemførte vi første pilottest, sammen

bestemte punkter man skal igennem og det kan

med syv lærere.

jeg godt lide, så den vil jeg bruge fremover”,

Pernille Rosendahl og Kasper Storm Emde fra

forklarer han.

Vestre Skole i Svendborg har begge deltaget i

De nye metoder omsættes til praksis

testen, og oplevede begge to en forbedring af

Pilottesten viser, at de deltagende lærere

deres undervisningspraksis.

omsætter 44 procent af det de lærer til praksis.

Kasper Storm Emde fortæller, at det han lærte

Det er langt højere end traditionelle kurser, hvor

hænger bedre fast, fordi én del af kurset gik ud

tallet ligger på 10-15 procent. Det gode resultat

på at afprøve de nye metoder i sin undervisning

skyldes at Klog på Naturfag falder ind i

og efterfølgende få feed back.

kategorien

En af de nye metoder Kasper Storm Emde har

kursusform, hvor man kombinerer e-læring med

‘blended

learning’,

som

er

en

fået mere ind under huden, er den natur-

praktisk afprøvning.

videnskabelige metode:

I kurset skal lærerne se film, udføre opgaver,

"I forløbet er vi blevet præsenteret for den

gennemføre

samtaleøvelser,

metoder

modtage

naturvidenskabelige metode og det var en
øjenåbner for mig. Den gør at eleverne kommer
mere på banen fordi de skal opstille hypoteser

og

undervisningspraksis.

afprøve

feedback

på

nye
deres
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Virker det?
Pilottesten viser at:
•

Lærerne i høj grad ønsker at anvende Klog på Naturfag og tror
på at det vil forbedre deres undervisning.

•

Alle lærerne har ændret deres undervisningspraksis efter et
forløb med Klog på Naturfag. Ændringen i opfyldelsen af
læringsmål er på 44 procent, hvor transfereffekten ved et
traditionelt kursus regnes til 10-15 procent.

•

Der er tegn på at elevernes engagement bliver positivt
påvirket, når lærerne anvender Klog på Naturfags metoder.

Eleverne undersøger selv

elevernes interesse. Samtidig ved man, at det at

Det er ikke kun den naturvidenskabelige metode,

‘skifte scene’ har en god indvirkning på elevernes

som får eleverne mere på banen. Lærerne har

opmærksomhed.

også lært at stille mere såkaldte åbne spørgsmål i

På Vestre Skole har de to læreres deltagelse i

undervisningen.

projektet været så stor en succes, at 13 kolleger

”Vi opdagede hurtigt at vi faktisk stillede luk-

nu har valgt at være med i anden del af

kede spørgsmål til eleverne. Inden vi gik i gang,

pilottesten, der foregår i efteråret 2014.

troede vi selv, at vi var åbne i vores måde at

Citaterne er delvist hentet fra artiklen ”Nyt

spørge på”, siger Pernille Rosendahl.

online-kursus til naturfagslærere”, publiceret på

De åbne spørgsmål gør, at eleverne med-

folkeskolen.dk

inddrages, aktiveres og i langt højere grad bliver
tvunget til at reflektere.

•

Projektet realiseres med midler fra Bitten og
Mads Clausens Fond, Villum Fonden og
Fremstillingsindustrien.

•

Projektets mål er at opkvalificere 1.000
naturfagslærere inden udgangen af 2017

•

Læs mere på klogpånaturfag.dk

Pernille fortæller at hun har manglet en didaktisk
dimension i sin undervisning og ønsket sig
indsigt i metoder til at gøre undervisningen mere
spændende. Før læste hun grundigt om et emne
og fortalte det videre til eleverne. I stedet har hun
fået eleverne i gang med selv at undersøge og
reflektere.
Ud af klasseværelset
Udover at eleverne er kommet mere på banen i
undervisningen, har de to lærere også taget
skolens

natur-

og

teknologilokale

i

brug.

Tidligere underviste de i klasselokalet.
Pernille fortæller, at der er mange inspirerende
objekter i faglokalet, som er med til at skærpe

De fysiske rammer understøtter
læring i naturfagene

"Vi har længe ønsket os nogle nye lokaler, og jeg glæder mig meget til at se
vores elever og lærere indtage de nye rammer. Ombygningen vil betyde, at vi
kan undervise på en mere spændende måde og få endnu bedre mulighed for
at dyrke børnenes interesse for naturfagene".
Anne Mette Rasmussen, skoleleder på Strandby Skole.

Erfaringer viser at man ved at ændre indret-

udviklingsforløb, hvor de sammen har fundet

ningen af skolens naturfagslokaler, kan gøre

frem til den nye indretning, der tager afsæt i

elevernes

projektets principper.

engagement

i

naturfagsunder-

visningen større. I Strandby i Vesthimmerland
har man valgt at indrette efter helt anderledes
indretnings-principper,

netop

for

at

øge

elevernes interesse for faget.
I september 2014 blev Strandby Skoles nye
naturfagslokaler indviet. Ombygningen og nyindretningen er sket som led i projektet NyNaturfag. Målet med projektet er at få landets
skoler til at indrette deres naturfagslokaler efter
et koncept, der understøtter en mere eksperimenterende

og

nutidig

undervisningsform,

fremfor den traditionelle frontalundervisning.

Universe Fonden har hjulpet Strandby Skole
med rådgivning i forbindelse med projektet.
Projektgruppen har været igennem projektets
særlige metode, som består af fire faser: 1)
forberedelse, 2) behovsafdækning 3) idéudvikling og 4) indretning.
Resultatet er et lokale, som giver mulighed for
en undervisningsform, som aktiverer eleverne
og giver dem flere muligheder for hands-on
oplevelser, der skal bidrage til en fundamental
og oprigtig interesse for naturfag.

Det skal muliggøre, at man også i naturfagene

Der

kan vælge mellem mange måder at lære på.

arbejdszoner til eleverne og ”sjaskekar” til

Skolens lærere, håndværkere samt kommunens
arkitekt var i foråret 2014 gennem et længere

er

blandt

andet

indrettet

forsøg med vand, jord og dyr.

forskellige
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Strandby Skoles nye lokale:
•

Strandby Skole har udvidet, indrettet og renoveret
for cirka 220.000 kroner.

•

De fleste af de gamle møbler er genbrugt og bygget
om.

•

Det nye lokale har bl.a. et byggeværksted og et
”sjaskekar” til eksperimenter med vand, jord og dyr.

•

Projektet startede op i januar 2014 og stod færdigt i
september 2014.

•

Projektet skal inspirere skoler over hele landet

Strandby Skoles nye natur- og tekniklokale

Virker det?
•

•

•

Projektet NyNaturfag er realiseret med midler fra
Bitten og Mads Clausens Fond , Fremstillingsindustrien samt fra Det Obelske Familiefond.
Projektet løber fra 2013 til 2017, og målet er at
inspirere om- og nybygningen af omkring 200
naturfagslokaler i løbet af projektperioden.
Læs mere på www.nynaturfag.dk

En

forsker

fra

Aalborg

Universitet

har

observeret undervisningen inden ombygningen
og skal tilbage flere gange i efteråret 2014 og
foråret 2015, for at se på hvordan de nye
rammer har ændret på måden der undervises
på. Resultaterne af dette publiceres i 2015.
Følgegruppe i Nordjylland
I forbindelse med projektet på Strandby Skole
er etableret en såkaldt ”følgegruppe”, der består
af andre nordjyske skoler, der vil ombygge
efterkonceptets

principper.

Målet

er

at

erfaringerne fra Strandby Skole skal udbredes
til hele landet.

Danske produkter får hjælp til succes

på det kinesiske marked

Gabriels showroom i Kina

Suitable for Growth projektet hjælper mellemstore danske virksomheder med at
opnå succes på det kinesiske midt-marked. Men det er ikke nemt at slå igennem. Det kræver ofte store forandringer at kunne levere produkter, der passer
de kinesiske kunder i dette markedssegment.
En af virksomhederne i projektet er danske

vane at konsultere deres danske moderselskab,

Gabriel, som producerer møbeltekstiler af høj

når de havde brug for at få godkendt nye

kvalitet. Gabriel er en af Europas største produ-

tekstiler. Det var belejligt for dem, da de dermed

center af kvalitetsmøbelstoffer. Virksomheden

ikke behøvede at tage et reelt ansvar.

beskæftiger 64 medarbejdere, og fra hovedkontoret i Aalborg udvikles tekstiler til møbelproducenter verden over.

Ligesom kineserne skulle lære at tage ansvar,
skulle kollegerne i det danske selskab opfatte de
kinesiske kolleger som ligeværdige, når det kom

Da de i 2003 startede en afdeling i Kina, var

til at tage beslutninger. Kineserne havde jo langt

formålet at producere højkvalitetsprodukter til

større indsigt i de kinesiske kunders behov.

det europæiske marked. Hos Gabriel fandt man
dog frem til, at det i stedet var det kinesiske
såkaldte midt-marked, de burde satse på. At
opnå succes på netop dette marked krævede dog
en ændring i måden hele virksomheden arbejdede og var organiseret på.

En anden barriere for at ramme præcis det, som
de kinesiske kunder efterspurgte, var at tekstilerne var designet i Danmark, og af den grund
helt naturligt ikke var tilpasset et kinesisk marked. De danske tekstiler var af en meget høj
kvalitet, de var dyre, og dermed også mindre

Store forandringer

attraktive for kinesiske kunder i midt-markedet.

Der var flere ting, man hos Gabriel var nødsaget

I dag har Gabriel både etableret design og salg i

til at ændre. Et af problemerne var, at med-

Kina, så produkterne passer til de kinesiske

arbejderne i den kinesiske afdeling havde for

kunders behov og ønsker.
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Den store omvæltning medførte en opfattende

Eksempelvis ved at give kollegerne i Kina beslut-

rokering af roller og ansvarsområder mellem

ningskompetence til at udføre de nødvendige

hovedkvarteret og datterselskabet. Det danske

ændringer.

hovedkvarters vane med at dobbelttjekke den
kinesiske kvalitetsprocedure blev stoppet, og
løsningen var meget simpel: Ressourcerne blev
taget fra den danske organisation, så der ikke
længere var tid og penge til at dobbelttjekke.
I dag er Gabriels kinesiske afdeling et selvstændigt datterselskab med en lokal produktionsenhed og en global salgsenhed.

For Gabriel har det at have en selvstændig kinesisk enhed gjort dem i stand til at tilbyde
produkter som er tilpasset det lokale marked.
Samtidig er de i dag i stand til at differentiere
deres strategi, hvilket ikke var muligt tidligere.
Produktudviklingen til det kinesiske marked er i
dag langt mere effektiv, af højere kvalitet og
tilpasningshastigheden væsentligt forbedret.

Flere årsager til succes
Der er flere grunde til at tekstilproducenten
lykkedes med sit Kina eventyr. En af dem er at
den øverste ledelse i Danmark var dybt engageret i hele forandringsprocessen og blandt andet

•

Suitable for Growth er et partnerskabsprojekt
mellem Industriens Fond og Universe Fonden.

Med det formål at tydeliggøre de praktiske kon-

•

Projektet løber over i alt seks år: 2010-2016

sekvenser af den ændrede strategi.

•

Resultater offentliggøres i bøger, rapporter,
nyhedsbreve samt på suitable.dk.

var i Kina flere gange i løbet af den toårige
periode, den nye strategi blev implementeret.

Et andet afgørende parameter var den tillid det
danske hovedkvarter udviste det kinesiske datterselskab.

Håndbøger til virksomheder
•

Suitable for Growth har netop publiceret en håndbog og seks guidebøger
med viden om hvordan man får succes
på det kinesiske midt-marked.

•

Bøgerne er en samling af resultaterne
fra de tre år, programmet har fulgt seks
mellemstore danske B2B-virksomheder,
og hjulpet dem at komme bredere ud på
markedet i Kina.

•

Programmet er den hidtil største danske
undersøgelse af metoder til
forretningsudvikling i Kina.

Større kundeindsigt giver

bedre produkter

Lad væggene tale: SMART projektet anbefaler at skabe særlige omgivelser med
billeder, grafik, lister og notater fra projektet på alle vægge i arbejdsrummet.

SMART projektet har udviklet en unik metode til kundeundersøgelser, som
skal hjælpe danske virksomheder med at udvikle produkter, der kan præcis
det, kunderne efterspørger og vil betale for. Det giver konkurrencedygtige
produkter målrettet de prisfølsomme europæiske nærmarkeder.
Mange mellemstore danske virksomheder har
en stor del af deres omsætning på de europæiske nærmarkeder. Netop disse markeder har
lav BNP-vækst og efterspørger derfor billigere
produkter.
Projektet baserer sig på en ”Design to Customer Value”-tankegang, hvor man udvikler produkter efter kundernes behov og hvad de vil
betale for. Her er man bevidst om at undlade
fordyrende produktegenskaber, som kunderne
ikke er interesserede i. Det er nødvendigt at
arbejde på denne måde, hvis virksomhedernes
produkter skal være konkurrencedygtige på
nærmarkederne, og hvis de ikke skal overhales
af konkurrenter eller nye indtrængere på
markedet.
Målsætningen for SMART-projektet er først at
afprøve og derefter anbefale en generel metode
til at udvikle produkter i et samarbejde med fem
mellemstore danske virksomheder.

Avancerede industrikameraer
En af de virksomheder, der er med i projektet,
er kameravirksomheden JAI. De har udvikling
og produktion i både Danmark, Finland, Japan
og USA samt distributionspartnere i mere end
35 lande. De har omkring 200 ansatte, med
salgsafdeling og øverste ledelse i Danmark.
JAI producerer industrikameraer til såkaldt
visuel inspektion. Virksomhedens kameraer er
avancerede og kan bruges til alt fra at sortere
kartofler, pomfritter eller riskorn; til at
fjernaflæse nummerplader i trafikkontrolsystemer.
JAI oplever, at deres produkter ofte tilbyder
flere funktioner end kunderne har brug for og
vil betale for. De har udviklet et slags multifunktionsprodukt, i stedet for kameraer, som
henvender sig specifikt til de enkelte industrier.
Derfor har de valgt at være med i Universe
Fondens projekt. Her arbejder de på at udvikle
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Stakeholder chess er en af projektets øvelser

•

SMART = Suitable, Moderate price, Attractive
value, Return on investment +
Timely to market.

•

Projektet løber fra 2013 til 2016

•

Fem industrivirksomheder skal alle udvikle
mindst ét produkt, der lever op til SMART’s
krav.

•

Målgruppen udgør 200 mellemstore
virksomheder med en industrieksport på
anslået 100 mia. kr. til nærmarkederne.

•

I 2013 gik 62,2 procent af Danmarks samlede
eksport til EU.

•

Læs mere på www.smarterinnovation.dk

produkter der rammer kundernes behov og

kvalitet på den anden. Det giver større indsigt i,

budget.

hvor JAI’s produkter ligger i forhold til

Tilpasning til kunderne

konkurrenternes, og hvordan produkterne kan

JAI skal, som del af projektet, udvikle et pro-

gøres relevante for bestemte kundegrupper.

dukt, der rammer kundernes behov og derved

JAI oplever, at det ikke er til besvær for kunder-

er konkurrencedygtigt på nærmarkederne. De

ne at hjælpe dem, da begge parter får noget ud

arbejder derfor på at udvikle et kamera specifikt

af det. Kunderne får et produkt der kan præcis

til kartoffelsortering, ved at kunne måle på

det, det skal kunne. Og JAI får værdifuld

facon, farve og knopper - og ikke andet.

kundeindsigt.

For at finde ud af, hvad kunderne har brug for,
har

JAI

brugt

særlige

interviewmetoder

Projektet

er

udviklet

i

samarbejde

med

foreslået af SMART projektet. Interviewene

Industriens Fond og realiseres med midler fra

omfatter en håndtering af forskellige redskaber,

Industriens

som løsner op for kommunikationen. Kunderne

Clausens Fond.

svarer ikke kun på spørgsmål, men er også
aktive med at skrive, tegne, placere og flytte
”spillebrikker” under interviewet, som bliver
optaget på video. Spillebrikkerne kan for
eksempel repræsentere JAI og deres konkurrenter, som kunderne placerer i et konkurrencelandskab med pris på den ene akse og

Fond

samt

Bitten

og

Mads

innovation og
lærelyst
Universe Fonden blev etableret i 2006 som en almennyttig fond med det formål at fremme ny viden om
læring.
Samlet set har Universe Fonden siden 2006 modtaget
over 60 millioner kroner fra fonde, ministerier, virksomheder og kommuner til at udvikle og drive projekter, der skal styrke læring i skoler og virksomheder.
Fonden består af 10 fastansatte personer: Forskere,
udviklere og formidlere, der i et tværfagligt samarbejde sikrer en mangesidet tilgang i fondens forskellige projekter. Herudover har fonden tilknyttet en
række danske og udenlandske eksperter.

Fonden i tal 2013
Donationer til fonden
Indtægter
Øvrige indtægter
I alt

23.371.000
131.241
234.822
23.737.063

Uddeling til fondens projekter
Omkostninger
I alt

8.055.063
2.600.351
10.655.414

Overført til dispositionsfonden

13.081.649

