
årsskrift 

2012 



SIDE  4  
 

Fremtidens 
naturfaglige 
undervisningsfacilitet  
……………. 
 
SIDE   6 
 

Fremtidens innovation 
er nøjsom 
…............ 
 
SIDE  8 
 

Let’s go ”suitable”! 
……………. 
 
SIDE   10 
 

Hvordan børn lærer 
bedst 
 

Årsskrift 2010 

INDHOLD 



Universe Fonden  I    årsskrift 2012 

Universe Fonden er et internationalt for-

sknings- og udviklingscenter, der udvikler 

og driver projekter med fokus på læring og 

innovation.  

 

I vores projekter arbejder vi på at udvikle 

konkrete løsninger til, hvordan vi i et glo-

balt perspektiv kan fremme børn og voks-

nes lærings- og innovationsevne, og møde 

det 21 århundredes udfordringer på en 

måde, der gavner både den danske skole-

sektor og  det danske erhvervsliv.  

 

 

 

Vores projekter kan kun realiseres takket 

være vores sponsorer: 

 

•  Bitten og Mads Clausens Fond  

•  Danfoss Universe  a/s 

•  Egmont Fonden 

•  Haldor Topsøe a/s 

•  Industriens Fond 

•  Karl Pedersen og Hustrus Industrifond  

•  Sønderborg Kommune 

•  Undervisningsministeriet 
 

Læs mere om os og vores projekter på    

universefonden.dk 

 

EN ALMENNYTTIG PROJEKTFOND 
Styrker innovation og lærelyst 



Nyere evalueringer peger på, at danske elevers interes-

se for naturfag daler gennem skoletiden.  

Som led i   projektet Fremtidens Undervisningsfacilitet 

(FUF) demonstrerer Universe Fonden i en ny facilitet 

for naturfag, hvordan vi kan nyindrette de danske 

naturfagslokaler, så glæden ved naturfagene stiger og 

fagligheden styrkes.  

Den nye undervisningsfacilitet er indrettet efter et ny-

skabende pædagogisk-arkitektonisk koncept udviklet af 

Universe Fonden i samarbejde med  en række profes-

sionelle naturfagsformidlere.  

 

Ny facilitet til naturfagene 

Konceptet er i projektet blevet valideret gennem en 

praktisk afprøvning, hvor en gammel lade er ombygget 

til en naturfagsfacilitet, som forventes at have positiv 

indflydelse på elevernes flow, engagement og trivsel. 

Den nye bygning står til rådighed for skoler fra hele 

landet , der ønsker at afprøve faciliteten og lade sig 

inspirere af, hvordan undervisning i naturfag også kan 

være. Faciliteten er også et udstillingssted for skole-

ledere, skoleforvaltninger og andre, der ønsker 

inspiration og vejledning til, hvordan man skaber 

større glæde og interesse for naturfagene. 
 

En gruppe eksperter bestående af lærere, forskere og 

naturfagsformidlere har været tilknyttet projektet, og 

en række skoleklasser har afprøvet faciliteten, mens et 

hold af forskere har set på, hvordan de nye rammer har 

betydning for elevernes engagement og flow.  

Naturfagsbygningen kan bruges af elever fra 7. 

klassetrin og ligger i et lejrskoleområde i tilknytning til 

den naturfaglige oplevelsespark, Danfoss Universe. 
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Fremtidens naturfaglige 

undervisnings- 
facilitet 

Her modtager elever fra Broager Skole  
undervisning i den nye facilitet 



De foreløbige forskningsresultater 

viser, at naturfagsundervisningen for-

løber markant anderledes i de nye om-

givelser, og at eleverne oplever denne 

anderledes naturfagspædagogik som en 

positiv forandring. 

”Resultaterne er særdeles interessante 

og vi vil formidle erfaringerne bredt”, 

fortæller projektleder, Georg Nissen.  

 

De endelige resultater af følgeforsk-

ningen offentliggøres ved projektets 

afslutning i oktober 2012. Universe 

Fonden håber at kunne skaffe finan-

siering til at fortsætte projektet i et  

5-årigt forløb, hvor naturfagskonceptet bliver 

afprøvet og implementeret på en række skoler 

landet over. 

 

Sponsorer 

Projektet er realiseret med midler fra Egmont 

Fonden, Undervisningsministeriet, Sønderborg 

Kommune og Danfoss Universe.  

 

Projektet er derudover støttet af 2+1 Idebureau 

(arkitektur & koncept),  Loop Company (design & 

koncept), ST Skoleinventar , AJ Produkter, Cisco 

Danmark, C2IT (SkoleSkyen), Hydro-Con, 

Progressive IT og Søren Frederiksen 

Naturfagsundervisning en  
helt almindelig onsdag  

– øjebliksbilleder fra den nye  
naturfagsfacilitet 
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Fremtidens innovation er 

nøjsom 
Det er ikke længere kun udviklingslandene, der efter-

spørger nøjsomme løsninger. Også i Vesten vil den 

svage samfundsøkonomi gøre det nødvendigt for store 

befolkningsdele at klare sig for mindre.  

 

Gennem de seneste årtier har vestlige virksom-

heder konkurreret på kvalitet, udvalg og funktiona-

litet. I dag taler vi om at forenkle produkter og 

mindske funktionaliteter, så prisen kan holdes i bund.  

 

Nøjsomme løsninger i Danmark 

Universe Fonden har  i 2012 igangsat et forprojekt, 

som undersøger, hvordan danske virksomheder kan 

kombinere metoder og løsninger, som vi ser i udvik-

lingslandene, til at udvikle nye nøjsomme produkter. 

Forprojektet skal føre til et vidensgrundlag, der samler 

et konsortium af forskere og virksomheder, som skal 

udvikle nye nøjsomme løsninger målrettet de ældre 

brugere. 

Nøjsomme løsninger er karakteriseret ved at rette sig 

mod brugere, der er indstillet på at klare sig med be-

grænsede funktioner og som er indstillet på at gå på 

kompromis med brandværdi og unikeness.   

Nøjsomme løsninger er tjenester og systemer, snarere 

end enkeltstående produkter. Løsningerne integrerer 

gerne flere produkter og inddrager brugerne i at skabe 

værdi  for sig selv.  I Indien findes for eksempel 

hospitaler, der takket være en gennemgribende 

reorganisering af hele sygehussystemet har formået at 

sænke udgifterne til ca. en tiendedel. Dette vel at 

mærke samtidig med at hospitalerne leverer kvalitet, 

som er fuldt ud på højde med de hospitaler vi har i 

vesten. 

 

Ny teknologi forandrer samfundet  

Den hastige teknologiske udvikling – hvad enten det 

er computere, nye materialer eller bioteknologi – vil 

fortsætte med at ændre den måde vores samfund er 

organiseret på. Og udviklingen vil føre til løsninger, 

der både er nøjsomme og digitaliserede, og som for-

binder producenter og forbrugere i helt nye typer af 

samspil. 

  

 

 

FAKTA 
 
• Projektet er støttet af  Karl Pedersen og 

Hustrus Industrifond. 
 

• Projektet skal samle et konsortium af 
forskere og virksomheder 
 

• Projektet skal føre til udvikling af såkaldte 
”nøjsomme løsninger”, der er inspireret af 
udviklingslandene. 
 

• Projektet varer i første omgang 1 år. 
Dernæst igangsættes fase 2. 
 



Foto: Jakob Dall 

Også i Vesten vil den 
svage samfundsøkonomi 
gøre det nødvendigt for 
store befolkningsdele at 
klare sig for mindre. 



Middelklassen i Kina vokser hastigt og købekraften 

stiger i samme takt. I Danmark er det evnen til at ud-

vikle produkter , der udnytter denne købekraft, der er 

en af de største udfordringer for den danske konkur-

renceevne.  

I projektet Suitable for Growth er Industriens Fond og 

Universe Fonden gået sammen med seks mellemstore 

danske virksomheder om at udvikle konkrete metoder 

til, hvordan danske virksomheder målretter udvik-

lingsindsatsen, så den  tilgodeser behovene hos det 

kraftigt stigende  antal kinesere, der befinder sig i 

mellemsegmentet.  

Indsatsen kan være med til at løse udfordringen med, 

at danske produkter per automatik rammer de rige 

forbrugere i toppen af markedet, i stedet for de lavere 

indkomstgrupper, hvor potentialet er langt større.  

Projektets seks forskellige udviklingsteams sidder i 

Kina og drives af de af virksomhedens folk, der har 

lokalkendskab.  

 

Danske virksomheder går glip af milliardomsætninger fordi de ikke er gode nok 

til at udvikle produkter til den eksplosivt voksende middelklasse i Kina.  

Let’s go ”suitable”! 
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»Vi kan ikke sidde på den jyske hede og udtænke 

produkter til kineserne. Udviklingen og tilpasningen 

af løsningen skal foregå ude på de nye markeder. Vi 

kan skabe vækst og arbejdspladser i både Danmark og 

Kina, hvis vi forstår at udvikle og udnytte de kompe-

tencer vi har her i landet«, lyder det fra adm. direktør 

for Industriens Fond, Mads Lebech. 

 

Mens projektets kortsigtede mål er at få de deltagende 

seks danske virksomheder til at innovere og udvikle 

nye forretningsmodeller og løsninger, der tager afsæt i 

behovene hos de kinesiske kunder i mellemsegmentet, 

er det langsigtede mål at udbrede projektets erfaringer 

til hele Danmark, og ad den vej styrke den danske kon-

kurrenceevne og skabe flere arbejdspladser i Dan-

mark.  

I projektet deltager en række danske virksomheder, 

som i 2012 har arbejdet intensivt med at forstå det 

kinesiske marked og designe deres individuelle 

forretningsmodeller.  

 

Næste skridt er selve udviklingsfasen, hvor virksom-

hederne  skal udvikle prototyper, teste forretnings-

koncepter og identificere kundegrupper. 

Virksomhederne følges tæt frem til efteråret 2013, 

hvor de skal på markedet med deres nye løsninger. 

Alt peger på at de danske virksomheders potentialer 

på det kinesiske marked er enorme. 

 

 

 

 

De deltagene virksomheder deler udfordringer og mulige 
løsninger på Boot Camp nr. 2 i Shanghai, februar 2012 

 
FAKTA 
 
• I projektet deltager MicroMatic, Kruuse, 

Gabriel, Martin, Desmi plus en sjette 
virksomhed 
 

• Projektet Suitable for Growth løber over i alt 
seks år og er et partnerskabsprojekt mellem 
Industriens Fond og Universe Fonden 
 

• Industriens Fond er projektets finansielle 
donor. 
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På alle skoler skal man vide 
 

hvordan 
børn 
lærer 
bedst 

Lærerne i den danske grundskole har i årevis 

efterspurgt ny inspiration og viden om 

hvordan vi skaber undervisnings-miljøer, som 

skaber bedst mulig læring og trivsel for 

eleverne. Flere analyser peger da også i samme 

retning. Der er et udtalt behov for mere viden 

om hvordan vi i skolens praksis bruger det vi 

allerede ved: At vi i dag har metoder, der gør 

det muligt at skabe et læringsmiljø, så børnene 

både lærer mere, bliver mere kreative og ople-

ver større skoleglæde.  

Med dette afsæt har Universe Fonden søsat 

projektet Bliv Klog, der har til formål at 

bidrage til en øget sammenhæng mellem 

forskning og praksis i grundskolen, samt 

igangsætte initiativer, der fremme interessen 

for og glæden ved grundskolens naturfags-

undervisning.  
 

Didaktik, læring og undervisning  

Projektets hjørnesten er websitet blivklog.dk, 

der giver vejledning til, hvordan man styrker 

læringsmiljøet på sin skole. 
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Sitet er designet til at give grundskole-

lærere indsigt i de vigtigste områder inden 

for didaktik, læring og undervisning, og 

består af flere end 100 opslag, skrevet af 

skoleforskere og skolepraktikere, der for-

midler viden og kommer med konkrete 

forslag til, hvordan man som lærer kan 

forny sin undervisning. 
 

Kemiforløb for de yngste 

Projektets øvrige initiativer er blandt andet 

udvikling af en række nye kemiforløb, mål-

rettet 1.-6. klassetrin, samt et skole / virk-

somhedsinitiativ, der skal få skoler og virk-

somheder til at arbejde bedre sammen om 

at højne kvaliteten i de mange tusinde virk-

somhedsbesøg, som danske skoleelever 

hvert år er på. 

 

Projektets forskellige initiativer er målrettet 

alle fag i den danske grundskole, dog i 

udvalgte initiativer med særligt fokus på 

naturfag og kemi. 

 

Øget fokus på naturfagene 

Senest har projektet afsluttet en kvalitativ undersøgelse, 

der kortlægger vilkårene for natur- og teknikunder-

visningen i de danske skoler. Den viser at det mange 

steder er svært at skabe optimale rammer for natur-

fagene, bl.a. fordi det langt fra er almindelig praksis at 

videndele og støtte op om uerfarne naturfagslærere, 

hvilket resulterer i at mange føler sig alene i lærer-

gerningen. 24 % af de adspurgte lærere i undersøgelsen 

føler sig ensomme i rollen som naturfagslærer.  

 

Undersøgelsen viser også at naturfagslærerne ofte  ikke 

samarbejder om at sikre et vist fagligt niveau på skolen. 

Derimod tyder meget på, at den enkelte natur- og 

tekniklærer ser sin undervisning som en individuel 

opgave.  

På baggrund af undersøgelsen anbefales det blandt 

andet, at man styrker naturfagskulturen på skolerne, og 

arbejder aktivt med at undervisningen bliver et fælles 

projekt for hele gruppen af naturfagslærere. 

Struktureret videndeling og mentorordninger er nogle 

af metoderne 

24 % af de 
adspurgte føler 

sig ensomme i 
rollen som 

naturfagslærer 
viser ny 

undersøgelse 
fra Universe 

Fonden 



2011 – i tal 

Donationer til fonden   6.172.270 

Indtægter fra konsulent- og formidlingsarbejde                      418.613 

Andre indtægter                                           84.633 

Indtægter i alt   6.675.516 

 

Uddeling til fondens projekter  9.118.164  

Driftsomkostninger og andre omkostninger  4.173.954 

Samlet resultat                                  -6.616.602 

 

Overført fra fondens reserve                 6.616.602 

Tilsagn om donationer til fonden i 2012-2016                    15.000.000 

 

BESTYRELSE 
 

1. Anette Clausen, bestyrelsesformand og        

medstifter af fonden 

2. Charlotte Rønhof, forskningspolitisk chef i 

Dansk  Industri  

3. Per Have, adm. direktør i Bitten og Mads     

Clausens Fond 

 

LEDELSE 
 

1. Peter Skat-Rørdam, fondsdirektør  

2. Peter Jyde Andreassen, projektdirektør 
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Vidste du … 

 

… at Universe Fonden gennem årene 

har modtaget over 50 millioner kroner til 

at gennemføre projekter med det formål 

at styrke læring og innovation i 

Danmark?  
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Styrker 

innovation og 
lærelyst 
 

Universe Fonden blev etableret i 2006 som en almennyttig 

fond med det formål at fremme ny viden om læring.  

 

Universe Fonden fungerer som en projektfond, hvilket vil 

sige, at projekterne udvikles og drives af fonden, men 

finansieres via donationer fra øvrige fonde, virksomheder 

og offentlige institutioner.  

 

Samlet set har Universe Fonden siden 2006 modtaget over 

50 millioner kroner til at udvikle og drive projekter, der 

skal styrke lærelysten og innovationsevnen i skoler og virk-

somheder. 

 

Fonden har 13 fastansatte – forskere, udviklere og formid-

lere, der i et tværfagligt samarbejde sikrer en mangesidet 

tilgang i fondens forskellige projekter. 

 

 


