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Kære Læser 
 

Dette årsskrift er det første under Universe 

Fondens nye navn Kata Fonden - et navn som vi 

lancerede i januar 2015. 

Baggrunden for navneskiftet var dels at undgå 

sammenblanding med science parken Universe, 

som vi oprindeligt udsprang fra, men i dag er helt 

adskilt fra, og dels bedre at udtrykke det vi 

fungerer som, nemlig som en katalysator for 

læring i både grundskole og erhvervsliv. Vores 

mission er skabe lyst til at lære, for derigennem at 

skabe ny viden og økonomisk vækst i det danske 

samfund.  

Fra naturfagsundervisningen vil man kunne 

huske, at en katalysator har den særlige evne at 

kunne sætte processer i gang og/eller accelerere 

disse. Enzymer er en katalysator i vaskepulver, 

som igangsætter processer, der opløser snavs.  

Kata Fonden igangsætter også processer i skoler 

og erhvervsliv. Vi lægger vægt på at igangsætte 

processer, som måske ellers ikke ville ske. Du kan 

her i årsskriftet læse om vores initiativer. 

 

”Klog på Naturfag” er et initiativ vi har igangsat 

med henblik på at støtte særligt natur- og 

teknologi -lærere i grundskolen til at opkvalificere 

sig. 

Projektet ”NyNaturfag” handler om på landsplan 

at hjælpe skoler med at udvikle naturfagsrum og 

faciliteter, så de understøtter en elevengagerende 

og eksperimentel undervisning. 

Læs også om vores flerårige arbejde, hvor vi 

sammen  med Industriens Fond hjælper 

mellemstore danske virksomheder med  at få hul 

på de asiatiske vækstmarkeder. 

Læs om  projektet ”SMART”, der har til formål at 

gøre mellemstore danske virksomheder mere 

konkurrencedygtige på det voksende marked for 

produkter med høj kvalitet og lavere pris i 

Europa.  

Til sidst i årsskriftet finder du et eksempel  på, 

hvordan vi hjemtager og bygger videre på bedste 

praksis og ny viden fra udlandet – i dette tilfælde 

fra skoler i USA.  

Som en afsluttende naturfaglig bemærkning vil 

jeg nævne, at katalysatorer oftest ikke bliver 

forbrugt i den proces de igangsætter. Vi bruger 

naturligvis ressourcer på vores projekter, men vi 

lægger vægt på at vores initiativer er nøjsomme, 

det vil sige, at vores ressourcer altid bruges på en 

sådan måde at afkastet er størst.    

 

Dyk ned i Kata Fondens projekter.  

God læselyst.  

 

Peter Skat-Rørdam, PhD 

Fondsdirektør 

 

Læs mere om os og vores projekter på    

www.katafonden.dk 
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Hvordan Vestre Skole blev 

‘Klog på Naturfag’ 
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På Vestre Skole i Svendborg er alle skolens 10  natur-

fagslærere netop i gang med ‘Klog på Naturfag’, som er 

Kata Fondens nye online lærings-platform for natur 

/teknik-lærere i grundskolens 1.-6. klassetrin. Her kan 

man gennemføre en række opkvalificeringsforløb, som 

er sammensat af små videoer, interaktive øvelser og 

dialogøvelser.   

Formålet er at give fagteamet en fælles platform, i 

form af viden om ny praksis og et fælles sprog for, 

hvordan de kvalificerer deres egen og hinandens 

undervisning. Alt sammen for at øge elevernes 

interesse for naturvidenskaben. 

Beslutningen om, at hele skolens naturfagsteam skulle 

igennem løsningen, kom efter at to af skolens 

naturfagslærere deltog i den første test i 2014. Skole-

ledelsen vurderede, at Klog på Naturfag ville være et 

stærkt fundament for hele fagteamet for  natur/tekno-

logi undervisningen, og afsatte de ressourcer, der 

skulle til, for at alle lærere fik samme afsæt til en 

styrket praksis med eleverne. 

Aktive elever 

En af de grundlæggende tanker bag ‘Klog på Naturfag’ 

er at få eleverne mere på banen i undervisningen, både 

med at stille spørgsmål og være mere aktive. Pernille 

var den ene af de to lærere, som først kastede sig ud i 

arbejdet. Hun siger: 

”Eleverne er blevet mere engagerede i min under-

visning. Jeg er blevet bedre til at komme i gang og få 

eleverne på banen.”  

Pernille fortæller, at hun er blevet meget mere bevidst 

om, at der ikke må gå for lang tid med at hun står og 

taler og holder oplæg. Der mister hun for mange af 

elevernes opmærksomhed og koncentration. Derfor 

har hun nu lagt sin undervisning om, så eleverne er 

aktiveret inden for de første 10 minutter. 

 

Læs hvordan Vestre Skole i Svendborg har sat fokus på 
forbedrede undervisningsmetoder. 

Om projektet 
 

• Projektet handler om at udvikle en online læringsplatform, der 
giver lærerne viden og metoder til at forbedre deres undervisning 
i natur/teknologi. 
 

• Læringsplatformen er testet i to adskilte pilottests af i alt 35 
lærere. Testene følges og analyseres af en erhvervs-ph.d. 
 

• Løsningen ruster lærerne til at praktisere en mere involverende 
og elevaktiverende undervisning, der ligger i tråd med viden om 
hvordan børn lærer bedst samt med skolereformens sigte på en 
mere varieret og aktiv skoledag. 
 

• Kig indenfor på www.klogpaanaturfag.dk  
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Sproget som redskab 

Kasper har også været igennem Kata Fondens online 

læringsløsning og er en af de ni lærere på Vestre Skole, 

der ikke har linjefag i natur/teknologi. 

”Jeg er blevet meget bedre til at få eleverne til at 

overveje, hvordan de selv kan undersøge og finde svar 

på det, de undrer sig over, i stedet for bare at give dem 

svaret. De lærer mere, og jeg føler ikke det samme pres 

for at være den altvidende lærer,” siger han, og giver i 

øvrigt udtryk for, at han synes det er blevet sjovere at 

være lærer. 

Han er i dag langt mere fokuseret på hvordan det er 

muligt at formulere sig og bruge sproget til at engagere 

eleverne ved for eksempel at inddrage deres ‘undre-

spørgsmål’ aktivt og få dem i gang med at undersøge 

og eksperimentere selv. I stedet for at give dem 

faktuelle svar.  

”Jeg bruger meget mere tid på det enkelte emne nu. 

Jeg inddrager eleverne helt fra starten med det jeg 

kalder ‘undrespørgsmål’, og de er på den måde med til 

at bestemme, hvad vi skal undersøge og hvordan vi 

kan undersøge det.” 

Den fælles indsats på Vestre Skole har givet teamet 

mulighed for at tale med hinanden på nye måder og 

dele viden og erfaringer om ny metodepraksis. Em-

ner, som ofte bliver nedprioriteret i en travl skole-

hverdag. Det har bidraget til  øget refleksion og styrket 

samarbejdet i fagteamet.  

Projektet realiseres med midler fra Fremstillings-

industrien, Bitten og Mads Clausens Fond samt 

Villum  Fonden. 

En af de grundlæggende tanker bag 
‘Klog på Naturfag’ er at få eleverne 

mere på banen i undervisningen, 
både med at stille spørgsmål og 

være mere aktive. 



Science rum,  
der rykker 

Det har de seneste år været stadigt sværere at fange 

elevernes interesse for de naturvidenskabelige fag. 

Meget tyder på, at eleverne kun i begrænset omfang 

oplever de naturfaglige fag som meningsfulde og 

relevante.  

Med afsæt i dette har Kata Fonden i samarbejde med 

praktikere fra skoleverdenen, udviklet et indretnings-

koncept for skolernes naturfaglige rum. Formålet er at 

understøtte en udforskende og eksperimenterende 

naturfaglig læring. Og muliggøre, at man også i natur-

fagene kan vælge mellem mange måder at lære på.  

Konceptet er afprøvet på Strandby Skole i Vesthim-

merland, hvor der med få indretningsmæssige greb er 

skabt et helt nyt lokale. Effekten er evalueret for at 

undersøge, hvordan de nye fysiske rammer har 

betydning for måden lærerne underviser på. 

I hovedtræk ville skolen gerne give mulighed for en 

undervisning, der trækker væk fra den klassiske 

frontalundervisning, over til en undervisningsform, 

som aktiverer eleverne og give dem flere muligheder 

for eksperimenter og hands-on oplevelser, der 

bidrager til en oprigtig interesse for naturfagene. 
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Hvad gjorde vi? 

• Strandby Skole har udvidet og renoveret 

for cirka 220.000 kroner, dvs. en 

kvadratmeterpris på ca. 1.830 kroner. 

• Det nye lokale har bl.a. et byggeværksted 

og et ”sjaskekar” til eksperimenter med 

vand, jord og dyr. 

• De fleste af de gamle møbler er genbrugt 

eller bygget om. Tilgangen har været det 

vi i projektet kalder ‘nøjsom’. 

• Projektgruppen har været igennem Kata  

Fonden særlige metode for udvikling af 

naturfagslokaler. 

 

Efter renoveringen har naturfagslokalet ændret sig 

betydeligt. To eksterne rum er inddraget for at åbne 

rummet op og udvide arealet. De faste borde er erstat-

tet med borde på hjul, så opstillingen i lokalet kan 

rearrangeres.  

Katederet er erstattet af en stor fritstående vask, der er 

stor nok til, at 4-6 børn kan stå rundt om den og 

arbejde eller følge med i andres arbejde.  

Det nye naturfagslokale har fået forskellige områder, 

der indbefatter stillezoner til at læse og arbejdszoner 

til praktisk arbejde. Vægpladsen bliver nu brugt til at 

udstille naturvidenskabelige objekter og plancher, der 

viser elevernes eget arbejde.  

Projektets anbefalinger 

Kata Fondens rumkoncept består af en række princip-

per for, hvordan man indretter gode naturfagslokaler i 

grundskolen.  

Lokalerne bør blandt andet give eleverne mulighed for 

at udforske naturfaglige fænomener med det blotte 

øje, kroppen og sanserne.  

Konceptet og anbefalingerne  er beskrevet på projek-

tets hjemmeside www.nynaturfag.dk. Målet er at 

inspirere skoler over hele landet. 

 

Projektet realiseres med midler fra Fremstillings-

industrien, Obel Fonden samt Bitten og Mads 

Clausens Fond. 

 

Eleven der byggede og 
testede vandmøller, 
kunne levende genkalde 
sine erfaringer: 
“Det var rigtig sjovt at se 
hjulet dreje i vandet. Det 
virkede faktisk.” 

http://www.nynaturfag.dk/


Et stærkt brugerperspektiv  

er SMART! 
Målsætningen for SMART-projektet er først at 

afprøve og derefter anbefale en generel metode til at 

udvikle produkter , der er karakteriseret ved at have 

en høj kundeværdi og en lav pris. Dette gøres i et 

samarbejde med fem mellemstore danske virksom-

heder.  

Fire faser 

Metoden omfatter en fire-faset proces, der starter 

med at indsamle viden fra brugere og kunder til at 

forstå markedets behov. Fase to fokuserer på at 

forstå omkostningerne, i både egne og i konkur-

renternes produkter, for at kunne spotte poten-

tialerne for at reducere omkostninger. 

Forståelsen for brugerne, kunderne og indsigt i om-

kostningsstrukturen bruges som fundament for 

tredje fase, som har til formål at generere kreative 

idéer, der kan videreudvikles til brugbare produkter. 

Sidste fase fokuserer på at udvikle prototyper og 

introducere dem til brugerne, for at teste om de nye 

produkter rent faktisk rammer behovene bedre. 

 

SMART-metoder udvikles og testes  

En af projektets pilotvirksomheder er en mellemstor 

producent som fremstiller affaldskomprimatorer 

primært beregnet til pap. Virksomheden udvikler og 

producerer i Danmark og afsætter produkterne over 

hele verden.  Som et biprodukt af supermarkeders 

eller fremstillingsvirksomheders forretning, er der 

ofte en del pap som skal bortskaffes effektivt, og 

efterhånden repræsenterer dette pap en værdi for 

virksomhederne, især hvis det er presset til en kom-

pakt, ensartet klump, som gør at den kan genbruges.  

Virksomhedens produkter, og specielt de mindste 

og billigste, er udsat for hård konkurrence. De små 

produkter kan let kopieres, og kopierne er billigere, 

da de typisk ikke produceres i samme høje kvalitet. 

Men konkurrencen fra de billigere produkter 

presser priserne; i en global verden er kopiprisen 

med til at diktere prisen på andre markeder.  

Med denne udfordring havde virksomheden et na-

turligt ønske om at udvikle et produkt, som kunne 

være konkurrencedygtigt og levere præcis den værdi 

som kunden er villig til at betale for.  

Virksomheden har været med i SMART-projektet i 

et år og har været igennem hele værdikæden med 

kundeanalyser, som har ført til udviklingen af en nyt 

og mere konkurrencedygtigt produkt. 

 

Fakta 

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

• Projektet er udviklet i tæt samarbejde med Industriens Fond og realiseres med midler fra Industriens 

Fond samt Bitten og Mads Clausens Fond.  

• Kata Fonden driver projektet, der løber fra 2013 til 2016. 

• Fem industrivirksomheder er med. De skal alle udvikle mindst ét produkt, der lever op til projektets 

anbefalinger for et velfungerende udviklingsforløb. 

• Målgruppen udgør omkring 200 mellemstore virksomheder med en industrieksport på anslået 100 

mia. kr. til nærmarkederne.  

• I 2011 gik 64,1% af Danmarks samlede eksport til EU. 

 



Foto: Jakob Dall 
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Inspirationen til at arbejde kvalificeret med 

omkostninger og alternative løsninger kom fra en 

detaljeret analyse af egne plus konkurrentens 

produkter. Virksomhedens fokus var at samle al den 

inspiration de kunne og bruge det i egne sammen-

hænge, i sidste ende til fordel for både virksom-

heden og kunderne. 
 

To nye produkter 

Virksomheden udviklede to nye produkter: Et 

nedskaleret, billigere, og altså mere konkurrence-

dygtigt produkt, plus et opgraderet produkt med 

bedre funktionalitet, men til samme pris som det 

oprindelige. Virksomhedens to nye produkter har 

nu givet kunderne en valgmulighed, der udviser 

forståelse for at kunder er forskellige og har 

forskellige behov. 

Igennem hele udviklingsprocessen har der været 

bred opbakning fra virksomhedens forskellige 

afdelinger, da alle afdelinger på tværs har været 

involveret og haft indflydelse på retning og 

udvikling. 

Mød projektet på www.smarterinnovation.dk 

 



Ny viden til vækst  

på det kinesiske  
marked 

Det kinesiske midt-marked er på samme tid både 

tiltrækkende og skræmmende. På den ene side er 

det et af de største og hurtigst voksende markeder i 

verden, og for nogle virksomheder er det en ”must-

win-battle” på langt sigt. På den anden side er det 

også et marked med mange udfordringer, som 

specielt mellemstore udenlandske virksomheder 

med begrænsede ressourcer har svært ved at 

overkomme.  

En af de væsentligste udfordringer er, at uden-

landske virksomheder typisk etablerer sig  i Kina 

med deres eksisterende forretningsmodel fra andre 

markeder, og dermed havner i den øverste del af 

markedet. Vejen til det kinesiske midt-marked er 

herefter at tilpasse forretningsmodellen (engelsk: 

suitable) således at produkter og services bedre op-

fylder kinesernes behov med hensyn til pris, fea-

tures, osv. De store spørgsmål bliver således: Hvad 

skal tilpasses og hvordan skal det gøres?  

Med økonomisk støtte fra Industriens Fond har 

Kata Fonden i næsten fire år fulgt seks mellemstore 

danske virksomheder i deres bestræbelser på at få 

andel i væksten på det kinesiske midtmarked. I 

forløbet har Kata Fonden skabt et læringsrum og 

faciliteret et udviklingsforløb for virksomhedernes 

projekthold, i form af fem boot camps i Shanghai, 

hvor anerkendte eksperter har udfordret virksom-

hedernes forretningsmodeller, erfarne konsulenter 

har rådgivet virksomhederne, og andre danske 

virksomheder i Kina har udvekslet deres erfaringer. 

Kata Fonden har løbende identificeret mønstre i 

virksomhedernes udfordringer og deres veje mod 

succes og fundet følgende seks væsentligste fak-

torer: 

• Udnytte dine kernekompetencer men være parat 

til at udvikle disse yderligere i Kina. 

• Bemyndige din organisation i Kina til aktivt at 

udvikle forretningen. 

• Udfordre alle dine grundlæggende antagelser 

omkring markedet og søge troværdige infor-

mation omkring dine kunder. 

• Tilpasse dine løsninger så de bedre matcher 

kundernes behov. 

• Reducere dine omkostninger ved at udnytte alle 

mulighederne i Kina. 

• Skalere din distribution kontrolleret ved at finde 

og udvikle lokale partnere. 

 

Gennem Kata Fondens hidtil største innovationsprojekt, Suitable for Growth, har vi udgivet 

en bogserie henvendt til mellemstore danske B2B-virksomheder, der vil opnå vækst på det 

kinesiske midt-marked. Bogserien omfatter en håndbog med et strategisk overblik og seks 

guidebøger med praktiske værktøjer og operationelle guidelines. Bogserien er blevet vel 

modtaget af virksomheder og anerkendt af eksperter som et referenceværk. 

 



De seks faktorer udgør tilsammen en rammemodel, 

også kaldet frugt-modellen, (se nedenfor), der 

angiver hvorledes en virksomhed skal udvikle sig 

omkring en kerne omgivet med flere lag. De indre 

lag er rettet ind mod virksomheden selv, mens de 

ydre lag er rettet ud mod det kinesiske marked. 

Denne model danner også rammen for bogserien, 

som omfatter en håndbog og seks guidebøger.  

En sammenfattende håndbog er  henvendt til top-

ledelsen og giver et strategisk overblik over de seks 

faktorer til succes i Kina. 

Guidebøgerne er henvendt til forretningsudviklere. 

De omhandler hver af de seks faktorer  i detaljer og  

tilbyder læseren praktiske værktøjer, operationelle 

guidelines og cases med erfaringer fra andre virk-

somheder. Bogserien blev lanceret i slutningen af 

2014. 

Anerkendte Kina eksperter er begejstret for 

bogserien, og virksomheder betragter den nu som et 

referenceværk indenfor området.  

Serien er uddelt til mere end 200 personer og 

håndbogen er downloadet mere end 400 gange fra 

projektets website.   

Flere videns- og uddannelsesorganisationer har vist 

interesse i bogserien med henblik på implemen-

tering i kurser og uddannelsesprogrammer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udtalelser om bogserie: 

"Plenty of literature exists on doing business in 

China, but this book series is the most complete, 

and 'on-the-spot' collection of tools and 

guidelines on how a foreign company can face 

the challenges in the Chinese mid-market." 

Peter Nørregaard Rasmussen, founder and 

owner, Asia Base Research 

"The book series may very well become a 

reference work on China for the years to come 

and the presented tools and guidelines are 

simple, concrete and applicable." 

Henrik Mørkholt Sørensen, Managing Director, 

DESMI Pumping Technology A/S 

The book series is an impressive piece of work 

and the recommendations are some of the best 

written on how Danish industry can become 

more engaged in China. 

Hans Halskov, Managing Partner, Across 

Partners 

Om Suitable for Growth projektet 

• Et partnerskabsprojekt mellem Industriens 

Fond og Kata Fonden. 

• Industriens Fond er  projektets finansielle 

donor. 

• Projektet løber over i alt fem år: 2011-2016 

• Projektet har  fulgt 6  danske virksomheder på 

deres vej til det kinesiske midt-marked. 
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Nyt projekt: 

De nye asiatiske  

vækstmarkeder  
Kata Fondens nye innovationsprojekt skal hjælpe danske 

virksomheder med at tilpasse deres forretning  
til de nye asiatiske vækstmarkeder. 

 

Et nyt projektinitiativ i Kata Fonden støttet af 

Industriens Fond, skal medvirke til at den 

værdifulde viden og erfaring, der er blevet skabt 

gennem projektet ”Suitable for Growth”, udnyt-

tes og spredes yderligere til danske virksom-

heder i nye asiatiske vækstmarkeder. 

Formålet med projektet er at støtte danske virk-

somheder i at øge deres forretning og vækst på 

fire udvalgte asiatiske markeder. 

De første samtaler med handelskamre og virk-

somheder på disse markeder indikerer, at 

virksomhederne her oplever tilsvarende udfor-

dringer som identificeret i Kina, og at de har et 

behov for samt ønske om at lære hvordan de 

bedre kan tilpasse deres produkter, ydelser og 

forretningsmodeller til de lokale forhold. 

Et faseopdelt projekt 

Projektet løber over en toårig periode frem til 

medio 2017 og er opdelt i tre faser: 1) Skabe 

viden, 2) Forberede strategi og 3) Initiere 

handling. 

I første fase inviteres danske virksomheder i 

hvert marked til lokale inspirationsseminarer, 

hvor Kata Fonden præsenterer projektet og 

deler resultater, materialer og viden om 

tilpasning til vækstmarkeder, bl.a. baseret på 

SfG-projektets erfaringer.  

Med dette som grundlag inviteres virksomheder 

til at dele deres egne vækstprojekter og idéer. 

 

Markeder: Indonesien, Thailand, Filippinerne og Indien 

Proces: Potentielle deltagervirksomheder støttes gennem en række lokale 

seminarer i at udvikle en strategiplan for markedet. De bedste planer udvælges og 

tildeles ekspert- og konsulentbistand med henblik på implementering af planen i 

markedet.  

Deltagere: Max. 4 virksomheder pr marked udvælges til den sidste 

implementeringsfase. 

Finansiering: Industriens Fond bidrager med 6,0 mio. kr. til gennemførelse af 

alle 3 faser.  



I den anden fase deltager udvalgte virksomheder 

med egne projektidéer i en række forberedelses-

seminarer, hvor de i samarbejde med lokale 

markedseksperter skal designe en plan og stra-

tegi for deres udvalgte markeds-/ kundeseg-

ment. Som afslutning på denne fase vil virk-

somhedernes vækstprojekter blive evalueret og 

bedømt, og max. 4 projekter pr. marked vil blive 

udvalgt til den sidste fase. 

I den sidste fase bliver virksomhedsdeltagerne 

med de bedste vækstprojekter støttet af lokale 

markedskonsulenter og eksperter med henblik 

på at implementere deres vækstplaner i marke-

det. Slutmålet er, at disse projekter demon-

strerer markedsadgang gennem etablering af et 

øget salg og nye kunder.  

Fasen forventes at løbe i en periode på op til 9 

måneder. 

Fokus på udbytte og mål 

Ud over at sprede og dokumentere værdien og 

anvendeligheden af ”Suitable for Growth” 

modellen i praksis i nye markeder, er målet at de 

deltagende virksomheder under forløbet får 

skabt et ”brohoved” ind et nyt markeds- eller 

kundesegment på et af de asiatiske markeder. 

Dette skal bl.a. dokumenteres gennem nye 

kunder og øget salg.  

Effekten af virksomhedernes deltagelse i 

projektet vil således blive målt ud fra, om 

deltagelsen har skabt den forventede vækst og 

øget omsætning i markedet. 

 

Jakarta, Indonesien 
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Kata Fonden har tradition for at søge både viden fra 

og partnerskaber med førende udenlandske 

eksperter. Vi har gennem flere år haft tilknyttet 

innovationseksperter særligt fra Asien.  

På læringsområdet har vi arbejdet med eksperter fra 

USA, og Howard Gardner fra Harvard University 

var med i Kata Fondens første bestyrelse.  

Kata Fonden har været på 2 studieture til USA for at 

lære af den nyeste innovation på skoleområdet. 

Fonden har i den forbindelse besøgt en række 

grundskoler der har lagt særlig vægt på naturfag. I 

USA er elever  ifølge internationale undersøgelser 

mere engagerede i naturfag end i Danmark. Neden-

for gengiver vi en række observationer. 

STEM - Science Technology Engineering 

Math 

I USA kaldes skoler med fokus på naturfag ofte 

STEM skoler, med reference til forkortelsen for de 

ovenstående discipliner. Matematik kobles ofte 

meget tæt til de traditionelle naturfag såsom fysik, 

kemi og biologi. På STEM skoler lægger man ofte 

vægt på programmering (technology), som er en 

kompetence der efterspørges meget i USA. Der 

lægges også vægt på konstruktion og frembringelse 

af produkter, som en introduktion til ingeniørfaget 

(engineering). Dette leder til følgende observation. 

”Ånden” og ”hånden” skal følges ad  

Det er påfaldende hvor meget amerikanske STEM 

skoler lægger vægt på at kombinere det teoretiske 

og det praktiske. Dette er ikke en ny tanke men 

fremført af mange, som for 100 år siden 

amerikaneren John Dewey. I praksis kan dette 

eksempelvis foregå på følgende måde. Man lærer 

om geometri og matematik relateret til et konkret 

emne som konstruktion af trapper. Man bruger så 

geometrien til konkret at bygge en skalamodel i træ 

af trappen. Dette øger børnenes oplevelse af 

geometriens relevans kraftigt.  Læreren skal lave en 

særlig tilrettelæggelse af undervisningen, hvilket 

leder til den næste observation. 

Projekter og produkter 

Mange STEM skoler indretter deres undervisning 

som såkaldt Project based learning (PBL). PBL 

tager udgangspunkt i projekter som børnene synes 

er relevante, som fx trappebygningsprojektet. 

”Projekter” klistres ikke på den boglige 

undervisning til sidst men integreres fra starten. Et 

trappebygningsprojekt med skalamodeller i flere 

størrelser kan tage mange uger.  

På STEM området er projekter, måske endda nogle 

som børnene selv har fundet på, særligt vigtige. De 

kan gøre teoretiske emner, som eleverne finder 

vanskelige at forstå, lettere at forholde sig til og 

dermed øge børnenes oplevelse af naturfagenes 

relevans og befordre deres motivation og 

engagement. Men projekter stiller krav til lærerne. 

 

Teacherpreneurs 
 - strømninger fra USA  

 



Teacherpreneurs 

Projektbaseret undervisning stiller særlige krav til 

lærerne. På de besøgte skoler starter skoleåret 

typisk med, at der planlægges projektbaserede 

læringsforløb i lærerteams. Lærerne skal til tider 

arbejde lidt som en iværksætter – være villige til at 

finde på nye projekter, afprøve og tilpasse disse. 

Lærerne skal være såkaldte teacher entrepreneurs 

eller teacherpreneurs hvis de har lyst.  

Undervisning på denne måde realiseres naturligvis 

ikke fra den ene dag til den anden. 

Skoletransformation 

De skoler der praktiserer projektbaseret naturfags-

læring gennemgår typisk en flerårig transforma-

tionsproces fra mere traditionel undervisning. De 

arbejder efter en transformationsplan som oftest er 

på 3-5 år med klare milepæle hvert år. 

Lærerne på denne type skoler har typisk højere 

jobtilfredshed og vigtigst – børnene er generelt 

mere engagerede i undervisningen – og ikke kun i 

naturfag.   
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Fonden i tal 2014 

 
Indtægter              12.000 
Øvrige indtægter          593.000 
I alt          605.000 
 
 

Uddeling til fondens projekter     9.845.000  

Omkostninger         2.042.000 
I alt    11.887.000 
 

Overført til dispositionsfonden  -11.282.000  

 


