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En almennyttig projektfond
Universe Fonden blev etableret i 2006 som

Videregående Uddannelser, Provinsindu-

en almennyttig fond med det formål at frem-

striens Arbejdsgiverforening samt Bitten og

me ny viden om læring.

Mads Clausens Fond.

Universe Fonden fungerer som en projekt-

Fonden har 10 fastansatte, herunder

fond, som betyder, at projekterne drives af

forskere, ph.d'ere, udviklere og formidlere,

fonden og udvikles i samarbejde med andre

der i et tæt samarbejde sikrer den nødven-

fonde, ligesom de finansieres af fonde, virk-

dige tværfaglige tilgang i fondens projekter.

somheder og offentlige institutioner.
Universe Fondens driver aktuelt tre store
projekter, der realiseres med støtte fra Industriens Fond, Undervisningsministeriet,
Ministeriet for Forskning, Innovation og

Læs mere om os og vores projekter på
universefonden.dk
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Kvaliteten af naturfagsundervisningen
skal løftes
“Der er så meget andet i verden end fysik!”
Dette citat stammer fra en pige i 9. klasse, som egentlig havde meget gode evner inden for
skolefaget fysik, men som alligevel syntes, at alle andre karrieremuligheder kunne være mere
spændende end at fortsætte i en naturfaglig løbebane. Man kan forestille sig mange
forklaringsmuligheder: Naturfagene fængede hende ikke, hun kunne ikke forestille sig at
beskæftige sig med naturfaglige problemstillinger et helt arbejdsliv, hun fandt simpelthen ikke
naturfagene interessante nok.
Hentet fra rapporten ”Interesse og interesse for naturfag”, Rie Popp Troelsen, Forskningsenhed
for Matematikkens og Naturfagenes Didaktik, Danmarks Pædagogiske Universitet

Lærerne mangler kompetencer
Fra undersøgelser ved vi at danske elever
mangler lyst til en fremtidig naturfaglig uddan-

naturfagslærerne i grundskolen:
•

natur/teknik (1.-6. klasse) er uddannet til at

nelse og karriere. Man mener at en mulig for-

undervise i faget.

klaring er et utilstrækkeligt fokus på naturvidenskab i grundskolen, og at uddannelses-

•

Mange lærere går på pension i disse år, og der
uddannes ikke et tilsvarende antal nye lærere.

systemet ikke i høj nok grad har formået at få de
unge til at se mulighederne og perspektiverne i

Kun 30 procent af de lærere, der underviser i

•

Ser vi specifikt på naturfagslærere, vælger kun

de naturvidenskabelige fag.

ca. 7 procent af en årgang et naturfagligt

Men hvordan får vi endnu flere elever til at

linjefag. Med en gennemsnitlig frafaldspro-

interessere sig for naturfag? Ja, undersøgelser

cent på læreruddannelserne på 39, kan vi se

viser at dygtige og professionelle lærere er den

frem til meget små årgange af

enkeltfaktor, der har størst betydning for elever-

naturfagslærere.

nes udbytte af undervisningen. Desværre er der
en række udfordringer, når det kommer til
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Undersøgelser viser at læreren er den enkeltfaktor, der har størst
betydning for elevernes udbytte af undervisningen.

•

Fortsatte besparelser på skoleområdet, og den

de lærere, som ikke er linjefagsudannet i

øgede fokus på inklusion og læsning, kan ned-

natur/teknik.

prioritere skolernes fokus på naturfagene i
endnu større grad.
•

Løsningen lanceres for en udvalgt gruppe lærere
i foråret 2014, hvorefter det skal køre i en test-

Der er sket årtiers forsømmelse af

periode indtil den endelige løsning udrulles til

naturfagslærernes kompetenceudvikling

hele landet i 2015. Målet er at opkvalificere 1000

(ifølge et udvalg under

lærere inden udgangen af 2017.

Undervisningsministeriet selv)
En ny løsning baseret på e-læring

Projektet realiseres med midler fra Provins-

Universe Fonden ønsker at bidrage til en opkva-

industriens arbejdsgiverforening og Bitten og

lificering af den eksisterende lærerstabs natur-

Mads Clausens Fond.

faglige undervisningskompetencer med projektet
”Klog på naturfag”, hvori vi udvikler en række
unikke e-læringsbaserede forløb, som målrettes

Naturfagslokalerne
skal tænkes helt
forfra
”VI HAR SET STORE POTENTIALER FOR BÅDE BEDRE
UNDERVISNINGSFORMER, MERE PRODUKTIVE
LÆRERROLLER, MERE KONSTRUKTIVE ELEVROLLER,
BEDRE FORUDSÆTNINGER FOR FLOW OG FLERE
MULIGHEDER FOR LÆRING”.
Frans Ørsted Andersen, flowforsker
og leder af projektets forsøgsundervisning.

Med projektet NyNaturfag ønsker Universe

Afprøvningen er grundlaget for, at Universe

Fonden at øge grundskoleelevernes interesse for

Fonden nu ønsker at udbrede Ny Naturfag ind-

naturfagene, ved at bidrage til en forbedring af

retningskonceptet til grundskoler i hele landet.

grundskolernes naturfagslokaler og dermed
naturfagslærernes vilkår for at skabe god,
spændende og involverende undervisning.
Projektet er en videreudvikling af projektet
Fremtidens Undervisningsfacilitet (FUF), hvor
Universe Fonden i dette regi har udviklet et
indretningskoncept for naturfagslokaler.
Konceptet er udviklet af en gruppe lærere, forskere og naturfagsformidlere, og er afprøvet i en
gammel lade, som i 2012 blev ombygget til et helt
nyt naturfagshus.
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Formålet er at understøtte en udforskende og
eksperimenterende naturfaglig læring, ligesom vi
ønsker at muliggøre, at man også i naturfagene
kan vælge mellem mange måder at lære på.
I løbet af årene 2013-2017 vil Universe Fonden
med projektet inspirere indretningen af 200
naturfagslokaler i Danmark.
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Naturfagsundervisning en helt almindelig onsdag
– øjebliksbilleder fra den nye naturfagsfacilitet i Nordborg.

Hvordan er principperne afprøvet?

Projektets 8 anbefalinger

I foråret 2012 fik en række skoleklasser under-

Det nye koncept består af en række principper

visning i huset med deres egen lærer, mens for-

for hvordan man indretter gode naturfagslokaler

skere så på, hvordan indretningen havde betyd-

i grundskolen.

ning for elevernes engagement og interesse i
undervisningen.

Lokalerne bør blandt andet give eleverne mulighed for at udforske naturfaglige fænomener med

Resultaterne var positive. Udsagn fra elever og

det blotte øje, kroppen og sanserne. Det er en af

lærere viste , at de anderledes omgivelser gav

de 8 anbefalinger, man kan læse om på

læreren mulighed for en mere varieret undervis-

projektets hjemmeside www.nynaturfag.dk

ningsform. En undervisningsform som eleverne
fandt mere spændende og mere relevant end den
de oplever hjemme på skolen.

Projektet realiseres med midler fra Provinsindustriens Arbejdsgiverforening og Bitten og Mads
Clausens Fond.

Vejen til succes i Kina starter

hjemme

Det kinesiske marked er ekstremt på mange måder. Størrelse, forandringshastighed og intensitet af konkurrence. Potentialet er enormt, men det kræver
en væsentlig indsats at komme ind på markedet. Det er med andre ord ”all in for
China”, hvis man vil lykkes. De fire nøgler til succes på det kinesiske marked er
udgivet i 2013 i en ny rapport fra Universe Fonden .
De fleste danske virksomheder, med salg i Kina,

det kinesiske midt-marked. Projektet følger og

fokuserer på den øverste del af markedet, hvor

støtter 6 mellemstore danske virksomheders

kunderne har råd til at købe de samme kvalitets-

konkrete udviklingsprojekter rettet mod Kina –

varer, som sælges i de rigere, udviklede lande.

og opsamler viden og inspiration, som fremover

Reelt er det imidlertid i den midterste del af
markedet i Kina, at der er langt størst volumen

kan anvendes af danske virksomheder, der vil
have andel i den kinesiske vækst.

og vækst. Men kravene i den midterste del af

Udviklingsprojektet har kørt i to år, og der

markedet er anderledes. Dels skal priserne være

tegner sig nu et første billede af nogle af de

langt lavere, og dels skal produkterne være nøje

faktorer, der er afgørende. De fire nøgler til

tilpasset de kinesiske kunders behov og krav.

succes på det kinesiske marked er netop samlet

Kort sagt: det er afgørende, at produkterne er

og udgivet i en ny rapport.

suitable; det vil sige passende.

Interne forhold i virksomheden bremser

Hvis danske virksomheder vil sælge til det

Den væsentligste – og måske overraskende –

boomende kinesiske midt-marked kræver det, at

observation er, at den største hindring ikke er at

de udvikler løsninger specifikt til det segment –

overkomme alt det fremmedartede ude i Kina.

og det indebærer ofte, at virksomhedernes sæd-

Det er først og fremmest interne forhold i

vanlige forretningsmodeller, design og organi-

virksomheden, der bremser.

sation udfordres grundlæggende.

”Det nytter ikke at insistere på at gøre som man

Det er ikke nemt – men omvendt kan man

plejer, og derfor må ledelsen i Danmark være

dårligt ignorere Kina.

indstillet på at give den kinesiske afdeling frihed

Danske virksomheder følges og støttes
Industriens Fond og Universe Fonden har
sammen startet det femårige ”Suitable for
Growth”-projekt, der specifikt undersøger hvad
der skal til – både i Danmark og Kina – for at
danske virksomheder kan tage skridtet ind på

til forandring og dermed til at kunne handle
effektivt i forhold til vilkårene lokalt i Kina”,
siger projektleder Peter Jyde Andreassen, der er
ansvarlig for projektets gennemførelse.
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Ambitionerne skal matche udfordringen

anderledes, prisen er væsentligt lavere,

Først og fremmest skal der være reelle

markedet skifter hurtigere, og både lokale

ambitioner og vilje til at anvende de fornødne

partnere og konkurrenter opfører sig ander-

ressourcer i det danske hovedkvarter. Især for

ledes end man er vant til.

mellemstore virksomheder, kan det være svært
at investere fuldt ud i en kinesisk satsning.
Typisk har virksomhederne langt den største
omsætning på markeder i Europa eller USA, og
derfor er man tilbøjelig til at koncentrere
opmærksomheden og investeringer dér.

”Det er svært at finde stabile partnere, ja. Du
skal have personlige kontakter for at kunne
sælge, ja. Priskonkurrencen er skarp, ja. Der er
en række lokale markedsspecifikke forhold,
som mange naturligt brydes med. Men i mellemstore virksomheder spiller det danske

Indsatsen bliver nemt sat i anden række –

hovedkontor ofte en væsentlig rolle i ekspansi-

derfor er det vanskeligt for virksomhedens

onen. Vores erfaring er at der også her er en

kinesiske afdeling at skaffe mandat og

række forhold der skal afklares. Vi skal bygge

ressourcer til de ofte ret radikale tiltag, der er

noget nyt op i Kina, som også kræver

brug for.

ændringer i Danmark”, siger Peter Skat-

Viljen til forandring

Rørdam, fondsdirektør, Universe Fonden.

Den næste forudsætning er at være villig til at
tage ved lære og gøre tingene anderledes. Det
kræver en betydelig ”af-læring”. Den kvalitet og
de funktioner, som efterspørges, er oftest

•

Suitable for Growth løber over i alt seks år:
2010-2016

•

Projektet er et partnerskabsprojekt mellem
Industriens Fond og Universe Fonden.
Industriens Fond er projektets finansielle
donor.

•

Rapporten ”All in for China” udkom i 2013
og kan downloades fra projektets
hjemmeside www.suitable.dk.

Et af de største dilemmaer i Kina er hensynet til

mid-market, bygger mellemstore virksom-

brandet. En virksomhed, der møjsommeligt har

heder logisk nok i dag i meget høj grad på

opbygget et varemærke omkring en bestemt

eksisterende kompetencer og viden fra Dan-

kvalitet må overveje om de kvaliteter er

mark. Det vil dog være spændende, hvis

relevante i Kina – og hvis ikke: Hvor er man

læringen fra projektet i endnu højere grad

villig til at afvige?

også kan give værdi til udviklingsarbejdet i

Slip kontrollen
En anden udfordring er organisationen. Selvom
ledelsen i Danmark kan føle frygt og mistillid i
forhold til Kina, er man nødt til at slippe en del
af kontrollen til den lokale kinesiske afdeling.

Danmark, ligesom det er vigtigt at ledelsen såfremt de ikke ønsker at komme bagud i
udviklingen - får blik for, at det reelt ikke er
muligt at fravælge en indsats i Kina, til fordel
for eksempelvis nærmarkederne i Europa,
lyder det fra Mads Lebech, administrerende

Forholdene skifter ekstremt hurtigt i Kina. Det

direktør i Industriens Fond, der er den ene part

danske hovedkvarter må være indstillet på, at

i projektet.”

Kina ikke er business as usual, men ”change as
usual”. Man kan ikke drive et projekt med den
nødvendige indsigt og fleksibilitet, hvis alt skal
godkendes fra Danmark.
”Projektet giver et interessant indblik i, at et
ledelsesmæssigt fokus både ude og hjemme er

Allerede nu kan danske virksomheder med
ambitioner i Kina få ny viden i rapporten.
Nye resultater offentliggøres løbende i
rapporter, i nyhedsbreve samt på
www.suitable.dk.

helt afhørende, hvis virksomhederne skal være

Projektet Suitable for Growth løber over i alt

konkurrencedygtige på et svært nyt marked og

seks år og er et partnerskabsprojekt mellem

samtidig kunne udnytte ny viden og nye løs-

Industriens Fond og Universe Fonden.

ninger i andre sammenhænge. Når der skal
udvikles nye og billige løsninger til det nye
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Lavere pris, større indtjening

Højere værdi
Universe Fondens projekt SMART har til

Danske virksomheder peger på vanskeligheden

formål at udvikle billigere, enkle produkter, der

ved at slippe den gængse innovationsmetode,

passer til prisfølsomme markedssegmenter i de

der har fokus på at frembringe bedre (og

europæiske nærmarkeder . De nærmarkeder,

dyrere) produkter. Derfor mangler virksom-

der er afgørende for mange mellemstore danske

hederne produkter i porteføljen, der kan fast-

virksomheder.

holde markedsandelen.

Målsætningen for projektet er først at afprøve

Nyt mindset

og derefter anbefale en generel metode til at

Projektet SMART repræsenterer et nyt mindset

udvikle SMART-produkter i et samarbejde med

fordi formålet ikke blot er at gøre eksisterende

fem mellemstore danske virksomheder.

produkter bedre og billigere. Formålet er, med

Målgruppen udgør 200 mellemstore virksomheder med en industrieksport på omkring 100
mia. kr. til nærmarkederne. Hver virksomhed i
projektet skal i projektperioden frembringe
mindst ét produkt i en første fysisk prototype.
Produktet skal matche de ændrede behov vi ser
i Europa, herunder krav til lavere priser.
Kunderne skal eksempelvis ikke betale for
noget de ikke værdsætter. Kundernes behov
skal rammes præcist.

udgangspunkt i en forståelse af kunderne, at
vurdere, hvordan produktelementer kan fjernes, reduceres, opgraderes eller nyudvikles for
at ramme kundebehovene bedre.
Projektet har til formål at styrke virksomhedernes konkurrencekraft i de segmenter de
allerede er i og har ikke til formål at udvikle
low-cost produkter til den laveste ende af markedet. Hvert produkt skal ledsages af en business case, der sandsynliggør at løsningen kan
bidrage til at fastholde (og udbygge) markeds-

Baggrunden for projektet

andelen på nærmarkederne og dermed også

De europæiske nærmarkeder udgør et vigtigt

udvikle konkurrenceevnen i forhold til

fundament for mange danske virksomheder. I

indtrængere fra særligt Asien.

2011 gik 64,1 procent af Danmarks samlede
eksport til EU. En række mellemstore virksomheder har en meget stor del af deres omsætning
på de europæiske nærmarkeder og har ikke som
de større virksomheder fået opbygget en solid
forretning på vækstmarkederne uden for
Europa.
Problem: De europæiske nærmarkeder er ramt
af stagnation med en forventet BNP vækst i
Tyskland på 0,6 procent i 2013 og 0,9 procent i
2014. På B-T-B markederne mærkes et stigende
pres på at levere høj nytte til en lavere pris.

Produkterne udvikles ud fra en ”Design to
Customer Value”-tankegang. Det vil sige, at
man udvikler produkter efter hvad kunderne vil
betale for, og er bevidst om at udelade fordyrende produktegenskaber, der ikke har
kundernes interesse.
Projektet er udviklet sammen med Industriens
Fond og realiseres med midler fra Industriens
Fond samt Bitten og Mads Clausens Fond.

Bestyrelse & ledelse
•

Anette Clausen, bestyrelsesformand og medstifter af fonden

•

Charlotte Rønhof, underdirektør i Dansk Industri

•

Per Have, adm. direktør i Bitten og Mads Clausens Fond

•

Peter Skat-Rørdam, fondsdirektør /adm. direktør

•

Peter Jyde Andreassen, projektdirektør

2012 i tal
Donationer til fonden

34.052.345

Indtægter fra konsulent- og formidlingsarbejde

176.785

Andre indtægter

293.525

Indtægter i alt

34.522.655

Uddeling til fondens projekter

8.811.975

Driftsomkostninger og andre omkostninger

4.329.931

Omkostninger i alt
Overført til dispositionsfond

13.141.906
21.380.749

Styrker

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 personer; forskere, udviklere og
formidlere, der i et tværfagligt samarbejde sikrer en
mangesidet tilgang i fondens forskellige projekter.

Vidste du …
… at Universe Fonden
gennem årene har modtaget over
60 millioner kroner til at
gennemføre projekter med det
formål at styrke læring i
Danmark?

