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Kære læser 

Kata Fonden er en almennyttig fond. Vi donorer ikke 
penge, men stiller vores eksperter gratis til rådighed in-
denfor forskellige indsatsområder, som du kan læse mere 
om i dette årsskrift.  

Vores navn er afledt af ordet ”katalysator”.  

En katalysator fremmer en udvikling. Det er det, Kata 
Fonden er sat i søen for; nemlig at skabe udvikling. Vi 
igangsætter og gennemfører nye tiltag, der ruster skoler 
og virksomheder bedre til fremtiden. 

Kata Fonden har altid haft fokus på den langsigtede sam-
fundsudvikling. Særligt ved at bidrage der, hvor funda-
mentet lægges; nemlig hos vores børn og deres læring.  

Som uafhængig aktør lægger vi vægt på udfordringer og 
innovative løsninger, som andre ikke har fokus på. Vores 
indsats kan derfor gøre en særlig forskel. Et godt eksem-
pel er vores fokus på hjælp til skolers indretning af 
naturfagslokaler, som arkitekter sjældent har ekspertise 
indenfor, og hvor lærere kan have svært ved at udforme 
indretningsprincipper. Her kan Kata Fonden være be-
hjælpelig, og det har foreløbig 50 skoler benyttet sig af. 
Det kan du læse mere om i dette årsskrift. 

Vores indsats foregår altid i et samarbejde med skoler og 
virksomheder, og vi lægger stor vægt på at de rustes til de 
udfordringer, de står overfor. Vi har for eksempel udviklet 
en gratis online opkvalificeringstjeneste, hvor lærere kan 

forberede sig til den nye tværfaglige naturfagsprøve. 
Denne tjeneste er også beskrevet i årsskriftet. 

Vi hjælper skoler og virksomheder til synlige og målbare 
resultater i form af en mere engagerende  naturfagsun-
dervisning, hvor børn lærer at bruge deres viden som 
”miniforskere”. Vi har bidraget til gratis opkvalificering af 
400 lærere over hele landet i de seneste år. 

Vi er glade for at vi over de sidste 12 måneder har kunnet 
sige ja til et samarbejde med 80 skoler og 20 virksomhed-
er. Disse samarbejder kan strække sig fra en workshop af 
en enkelt dags varighed til begyndelsen på et fem år langt 
udviklingssamarbejde.  

Hvordan kommer man så i betragtning til et samarbejde 
med Kata Fonden? Kata Fonden udfører et omfattende 
informationsarbejde om de tilbud, vi har. Derudover kan 
man altid se, hvilke initiativer vi arbejder med på vores 
hjemmeside, katafonden.dk, og finde de relevante kon-
taktpersoner der.  

Den måde vi arbejder på er kun mulig, fordi vi har en 
række økonomiske samarbejdspartnere, der gør det 
muligt at vi kan stille ekspertisen gratis til rådighed. Vi er 
disse samarbejdspartnere dybt taknemmelige. 

Kast et blik på vores projekter på de næste sider, og se 
hvordan vi gør en synlig og målbar forskel. 

God læselyst…  
Peter Skat-Rørdam, PhD, Fondsdirektør
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S1. Forside 

S3. Sådan arbejder Kata Fonden 

Kata Fonden har altid haft fokus på den langsigtede sam-
fundsudvikling. Særligt ved at bidrage der, hvor funda-
mentet lægges; nemlig hos vores børn og deres læring.  

S4. Indhold 

S6. Gør online-kurser en forskel? 

Kan et online kursus i, hvordan man underviser elever i 
folkeskolen ændre lærernes måde at undervise på? Og hvis 
det kan, hvad skal der så til? 

S8. 130 naturfagslokaler  

Bedre fysiske rammer til naturfagene i grundskolen. Det er 
tankerne bag projektet NyNaturfag, der er en del af Kata 
Fondens arbejde.

Indhold
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S10. Fire faser – ét SMART mål 

Hvordan udvikler virksomheder produkter, der kombinerer 
høj kundeværdi og lav pris? SMART er Kata Fondens pro-
jekt, der afdækker, afprøver og anbefaler en generel metode 
til at udvikle produkter, der netop rammer begge dele. 

 

S12. Klog på den nye naturfagsprøve  

Den helt nye prøveform stiller ikke kun store krav til elev-
erne – men også til lærerne: De skal arbejde sammen i løbet 
af skoleåret omkring tværfaglige undervisningsforløb, der 
danner grundlag for elevernes afgangsprøve. 

14. Kata Fondens udviklingsværksted 

Afprøvning af nye engagerende læringsformer.  

17. Kyllingefarme og robotarme i Indien 

Målet med Innovationsprojektet ”Suitable for Markets in 
Asia” er at sikre, at danske virksomheder får fodfæste og 
skaber solid og kontinuerlig vækst i Asien. 
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Gør online 
kurser en 
forskel?
Vi antager ofte, at vi automatisk 
ændrer adfærd på jobbet, når vi 
har lært noget nyt på et kursus. 
Men bruger vi den nye viden, når 
vi er tilbage på det gamle arbe-
jde? En ny ph.d. af Signe Schack 
Noesgaard tager udgangspunkt i 
online opkvalificering af lærere. 

Kan et online kursus i at undervise 
elever i folkeskolen ændre lærernes 
måde at undervise på? Og hvis det 
kan, hvad skal der så til? 

Det er nogle af de spørgsmål Signe 
Schack Noesgaards publikationer og 
nye ph.d.- afhandling prøver at 
besvare på baggrund af empiri fra 
projektet KlogPåNaturfag. 

Ny læring, ny praksis 
Ph.d.en “Advancing work practices 
through online professional develop-

ment” gør op med flere almene an-
tagelser om kompetenceudvikling. 

 Vi antager ofte, at det at have lært 
noget nyt på et kursus automatisk får 
os til at ændre adfærd på jobbet. Prak-
sisforbedring kan dog ikke vurderes 
ud fra, hvor meget vi har lært af et 
kursus. 

Den store opgave 
Det er efter kurset, at den store op-
gave finder sted. 

Det som Signe Schack Noesgaards 
forskning pointerer er, at nok er det 
en stor udfordring for lærere at ini-
tiere ændringer i undervisningen – 
specielt efter e-læring uden personlig 
facilitering.  

Det er egentlig ikke noget nyt, men 
det er til gengæld det forhold, at selv, 

når ny adfærd initieres, er kurset 
stadig under afprøvning, og læreren 
skal se positiv effekt i klasseværelset 
for at vedholde den nye undervis-
ningsadfærd. 

Ny situation 
Når vi er interesserede i en konkret 
praksiseffekt af vores initiativer, er det 
altså vigtigt at forstå, at praktikeren 
vurderer initiativernes effekt i praksis 
og på den baggrund vedholder den 
initierede ændring i undervisningen 
eller går tilbage til den forhenværende 
undervisning. 

Eleverne skal have hjælp 
Det er ikke kun læreren, der skal æn-
dre adfærd, når kurset er slut.  

Eleverne står også i en ny situation, 
når deres lærer begynder at undervise 
på en anden måde.
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Eleverne skal hjælpes til at kunne 
præstere i en ny kontekst. Det er no-
get man ironisk nok ofte glemmer, 
selvom hele målet med initiativerne 
er at påvirke elevernes engagement 
og præstationer positivt.  

Tilbage til status quo 
Netop den del er afgørende, fordi 
læreren kan tage elevernes forvirring 
som et tegn på, at den nye undervis-
ningsform ikke fungerer - og vender 
derfor tilbage til status quo. 

Samtidig er det helt naturligt, at lær-
eren føler sig inkompetent og fam-
lende, når kan skal undervise på en 
ny måde, hvilket igen kan bevirke til 
at læreren vurderer, at initiativet ikke 
fungerer. 

Denne sårbarhed og uforudsigelighed 
i lærerens vurdering af effektivitet 
understreger, at kompetenceud-
vikling må tænkes ud over vores 
sædvanlige kursusformater. 

Vi må i stedet sørge for at kompe-
tenceudvikling i langt højere grad 
end i dag bliver kontinuerlig, rettidig 
og kontekstuel – at vi støtter op der, 
hvor effektivitet bedømmes – i prak-
sis. 

Døm ikke e-læring ude 
Vi skal ikke dømme e-læring ude i 
denne sammenhæng.  

I stedet kan vi gentænke e-læring 
som adaptive ’just-in-time’ uddan-
nelsesteknologier (EdTech), der kan 

følge og udvikle praktikeren samtidig 
med at denne hjælpes med de daglige 
opgaver. 

Der er utvivlsom et utappet innova-
tionspotentiale og marked indenfor 
denne form for EdTech, netop fordi 
vi bliver ved med at placere kompe-
tenceudviklingsinitiativer i kursus-
formater under antagelse af, at vi 
dermed ændrer praksis. 

Der er udgivet syv forskningsartikler 
i løbet af ph.d.-projektet.  

Præforsvar er afholdt d. 5. oktober 
2016. Afhandlingen er afleveret de-
cember 2016

“Læreren kan tage elevernes forvirring som et tegn på, at den nye undervisningsform ikke 

fungerer - og vender derfor tilbage til status quo”.
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130 danske 
naturfagslokaler
Naturfagslokalerne i de danske 
folkeskoler kan ændres, så 
eleverne bliver mere en-
gagerede og lærer mere. Ny-
Naturfag har indtil videre sat 
over 130 aftryk i skoler landet 
over. 

Bedre fysiske rammer til naturfa-
gene i grundskolen. Det er tankerne 
bag projektet NyNaturfag, der er en 
del af Kata Fondens arbejde.  

Målet for NyNaturfag er at sætte 
200 aftryk på naturfagslokaler i hele 
Danmark.  

I skrivende stund er der samlet set 
sat 130 aftryk. En del af disse aftryk 

kan allerede ses i nye og færdige 
naturfagslokaler over hele landet. 
Og endnu flere er på vej gennem 
arkitekt- og byggeproces.  

Hele Bornholm er med  
På Bornholm er en radikal omvælt-
ning af øens naturfagsundervisning 
under opsejling.   

Kommunen har valgt, at øens skoler 
skal indrettes med nye 
naturfagslokaler.  

Øens naturfagslokaler skal ind-
rettes med udgangspunkt i indret-
ningskonceptet fra NyNaturfag. 
Dermed er øen er et godt eksempel 
på, hvordan aftrykkene forankres.  

Vi arbejder 
med skolerne i 
Rønne, hvor tre 
skoler skal sammenlægges til to, 
mens alle faglokaler renoveres.  

Ønsker, mål og rammer  
Skolernes lærere har været gennem 
en workshop, hvor ønsker, mål og 
rammer er fastlagt. 

Dermed er de godt klædt til at 
komme med deres bud på, hvordan 
de nye lokaler skal se ud, så de er 
tilpasset til den naturfagsundervis-
ning, de gerne vil lave.  

Efter sommerferien 2016 gik vi i 
gang med at arbejde med de
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resterende skoler på Bornholm, og de 
seneste måneder har der været work-
shops med alle naturfagslærere. 

Tænk didaktik og læring 
NyNaturfags-konceptet er et indret-
ningskoncept med tilhørende ud-
viklingsproces til naturfagslokaler.  

Konceptet sikrer, at der bliver tænkt, 
læring, undervisning og didaktik, der 
er et pædagogisk fag, som belyser 
skolens formål og undervisningens 
indhold og form, før der bliver tænkt 
konkret indretning. Gennem Ny-

Naturfag sikrer vi, at tankerne bliver 
til fysiske lokaler, når skoler skal in-
drette, renovere eller bygge helt nye 
naturfagslokaler. 

Vi tilbyder desuden vores online 
“værktøjskasse” med metoder og red-
skaber. Vi arbejder også på at holde 
konferencer; for eksempel sammen 
med Astra “Center for Læring i Natur, 
Teknik og Sundhed”. 

Fokus på Vestjylland  
I 2017 har vi særlig fokus på Vestjyl-
land, hvor det ikke er lykkes os at få 

udbredt konceptet lige så meget, som 
for eksempel på Sjælland.  

Desuden arbejder vi videre med følge-
forskningen for projektet og ikke 
mindst en forankringspartner, der 
skal drive projektet videre i 2018. 

Det nye år byder blandt andet på kon-
ferencer, som for eksempel “Lærings-
festival” og “Big Bang”, flere Åbent 
Hus-dage i Naturfagshuset på Als og 
direkte kontakt til kommuner og skol-
er, der påtænker renoveringer og ny-
byggeri af naturfagslokaler.

NYNATURFAG 

• Konceptet består af en række principper for 
indretning af naturfagslokaler 

• Det er udviklet af Kata Fonden i samarbejde 
med lærere, forskere og naturfagsformidlere 
og har været afprøvet med forsøgsundervis-
ning i et nybygget Naturfagshus på Als.  

•Evalueringen viste at de anderledes om-
givelser gav læreren mulighed for en 

mere varieret undervisningsform, som 
eleverne fandt mere spændende og 
relevant end den undervisning de 

oplever i deres vante naturfagslokaler.  

• Afprøvningen var grundlaget for, at Kata 
Fonden ønskede at udbrede NyNaturfag in-
dretningskonceptet til grundskoler i hele lan-
det. 

•  Formålet er at understøtte udforskende og 
eksperimenterende naturfaglig læring og 
muliggøre, at man også i naturfagene kan 
vælge mellem mange måder at lære på. 

• NyNaturfag er støttet af Bitten og Mads 
Clausens Fond, Fremstillingsindustrien samt 
Det Obelske Familiefond. 

    Læs mere på NyNaturfag.dk
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Fire faser – ét SMART mål
SMART-projektets mål er, at klæde danske virk-
somheder på til at konkurrere med udenlandske, når 
der skal produceres produkter, der både har høj 
kundeværdi og lav pris. 

Hvordan udvikler virksomheder produkter, der kombinerer 
høj kundeværdi og lav pris? SMART er Kata Fondens projekt, 
der afdækker, afprøver og anbefaler en generel metode til at 
udvikle produkter, der netop rammer begge dele.  

SMART blev sat i søen i 2013 og afsluttedes i 2016. I 2016 
blev der blandt andet holdt et ”lanceringsseminar”.  

Her blev en en række virksomheder blev introduceret til 
SMART-metoder og resultater.  

Flere end 60 personer deltog på lanceringsseminaret, hvor 
interesserede virksomheder fik tilbud om at deltage i en 
workshop, hvor SMART blev præsenteret, perspektiveret og 
diskuteret ud fra deres forudsætninger og udfordringer. Efter-
følgende har en række virksomheder gennemført individuelle 
workshops.  

Mellemstore producenter  
En af SMART-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. 

Virksomhedens udfordring er, at produkter, og specielt de 
mindste og billigste, er udsat for hård konkurrence. De små 
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produkter kan let kopieres. Og kopierne er billigere, da de 
typisk ikke produceres i samme høje kvalitet. Konkurrencen 
presser priserne - i en global verden er kopiprisen med til at 
diktere prisen på andre markeder. 

Udfordringen er at udvikle et produkt, som er konkur-
rencedygtigt og samtidig leverer den værdi, som kunden er 
villig til at betale for.  

Sammen med SMART-projektet har virksomheden gen-
nemført kundeanalyser, der har ført til udviklingen af en nyt 
og mere konkurrencedygtigt produkt. 

Inspirationen til produktet kom fra en detaljeret analyse af 
egne og konkurrentens produkter. Virksomhedens har sam-
let inspiration og har brugt det i egne sammenhænge. Til 
fordel for både virksomheden og kunderne. 

Forstå markedets behov  
Metoden omfatter en fire-faset proces, hvor første fase 
består i at indsamle viden fra brugere og kunder, så man 
kan forstå markedets behov. Brugerobservationer er et ele-
ment heri.  

Fase to fokuserer på at forstå omkostningerne i både egne 
og i konkurrenternes produkter for at afdække nye mu-
ligheder for omkostningsreduktion. 

Forståelsen for brugerne og kunderne plus indsigt i 
omkostningsstrukturen bruges som fundament for tredje 

fase, som har til formål at generere kreative idéer, der kan 
videreudvikles til produkter.  

Sidste fase fokuserer på at udvikle prototyper og introduc-
ere dem til brugerne for at teste, om de nye produkter ram-
mer behovene bedre. 

Virksomheden udviklede gennem de fire faser to nye pro-
dukter; et nedskaleret, billigere og mere konkurrence-
dygtigt produkt og et opgraderet produkt med bedre funk-
tionalitet, men til samme pris som det oprindelige.

SMART-projektet 
• SMART står for Suitable, Moderate price, Attractive value, 

Return on investment + Timely to market 

• Projektet er udviklet i tæt samarbejde med Industriens 
Fond og blev realiseret med midler fra Industriens Fond 
samt Bitten og Mads Clausens Fond  

• Kata Fonden drev projektet, der afsluttedes i 2016  

• Fem industrivirksomheder var med og skulle udvikle 
mindst ét produkt, der levede op til projektets anbefalinger 

• Målgruppen udgjorde omkring 200 mellemstore virk-
somheder med en industrieksport på anslået 100 millarder 
kroner til nærmarkederne 

   Læs mere om SMART på smarterinnovation.dk

Fotos: Kverneland Group
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Klog på den nye 
naturfagsprøve 
I sommeren 2017 skal alle elever 
i 9. klasse for første gang op til 
én samlet naturfagsprøve i fa-
gene biologi, fysik/kemi og ge-
ografi. Det er - for både lærere 
og elever - en helt ny måde at 
afvikle en naturfagsprøve på. 

”Jeg synes, det er svært at se, hvordan 
der skal komme nok fysik/kemi med i 
den her,” siger en af lærerne.  

”Ja, der er meget fokus på geografi og 
ikke så meget på de andre fag. Hvor-

dan kunne vi vejlede eleverne, så de 
fik dækket alle tre fag bedre?”  

Vi er på en skole lige nord for Fred-
erikshavn i den nordlige del af Jyl-
land. Samtalen er i gang mellem to 
lærere, der arbejder med et eksempel 
på en naturfaglig problemstilling, der 
har været brugt til afgangsprøven i 
naturfag i sommer. 

De øver sig på at vurdere kvaliteten af 
problemstillingen og kommer med 
idéer til, hvordan de kan vejlede elev-

erne til at gøre den endnu bedre. 
Billedet er typisk for en workshop, 
hvor lærerne lærer at bruge lærings-
platformen ”Klog på Naturfag” til at 
forberede sig på den nye 
naturfagsprøve, der rulles ud på 
samtlige skoler i dette skoleår. 

Ny prøveform stiller krav  
Den nye, tværfaglige prøveform stiller 
nye krav til eleverne. De skal for-
mulere en naturfaglig problemstilling 
med tilhørende arbejdsspørgsmål, 
planlægge undersøgelser og gennem-
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føre en to timers praktisk og mundtlig 
prøve, hvor de viser undersøgelser, 
som de har lavet for at belyse pro-
blemstillingen. De skal ud over under-
søgelserne være i stand til at bruge 
modeller, relatere deres resultater i et 
bredere perspektiv og kommunikere 
deres viden tydeligt og sagligt til 
lærere og censor. 

Den helt nye prøveform stiller ikke 
kun store krav eleverne – men også til 
lærerne; de skal i løbet af skoleåret 
arbejde sammen og udvikle 
tværfaglige undervisningsforløb, der 
danner grundlag for afgangsprøven. 

De skal vejlede eleverne, så disse 
selvstændigt kan opstille problemstil-
linger og arbejdsspørgsmål. Og de skal 
på tværs af fagene støtte eleverne i at 
nå i mål med de opgaver, eleverne har 
planlagt for sig selv.  

Det er på mange skoler en meget stor 
omvæltning i forhold til den eksi-
sterende praksis, og det kræver 
samarbejde og kompetenceudvikling. 

Hjælp på nettet 
”Klog på Naturfag” er en del af Kata 
Fonden. I juni 2016 lancerede “Klog 
På Naturfag” en pakke med seks for-
løb om den nye naturfaglige prøve-
form.  

Forløbene støtter naturfagslærerne i 
7.-9. klasse med en grundig introduk-
tion til prøvens forløb og formalia 
samt temaforløb om planlægning, 
vejledning, arbejde med problemstill-
inger, praktisk gennemførsel og meget 
mere. 

Siden juni har Kata Fonden afviklet 
20 opstartsworkshops for mere end 
30 skoler med 130 lærere om de nye 
forløb på ”Klog på Naturfag”.  

På en workshop introduceres delt-
agerne til Klog på Naturfag, afprøver 
dele af materialet og bliver klædt på til 
selv at arbejde videre med forløbene 
efterfølgende, så de kan få maksimalt 
udnytte af ”Klog på Naturfags” fleksi-
ble format.

KLOG PÅ NATURFAG 
  
• December 2016 var der 714 registrerede brugere KlogPåNaturfag.dk 

• Mere end 500 af de registrerede brugere har gennemført mindst et opkvalifi-
ceringsforløb 

• Klog på Naturfag tilbyder i alt 21 opkvalificeringsforløb til naturfagslærere 
hele vejen fra 1. – 9. klasse 

• Tjenesten er en online læringsplatform, der giver lærere viden og metoder til 
at forbedre undervisning i natur og teknologi 

• Websitet er gratis for alle lærere. Log ind med UNI•Login 

    Læs mere på klogpånaturfag.dk
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Kata Fondens 
Udviklingsværksted

Innovation, udvikling og fremdrift er 
en del af Kata Fondens fundament. 
Vi arbejder løbende med at afprøve 
nye læringsmetoder. I øjeblikket af-
prøver vi elementer af projekt-
baseret læring med henblik på at øge 
elevernes engagement. 

Kata Fonden leder konstant efter nye veje, 
så børn bliver endnu mere engagerede i 
naturfag.  

Fra forskning ved vi, at en del elever 
allerede i en tidlig alder oplever naturfa-
gene som uinteressante, irrelevante og ofte 
som svært tilgængelige. 

I 2015 gennemførte fonden en mindre, 
kvalitativ analyse blandt forældre i Sydjyl-
land. Undersøgelsen viser, at forældre 
anser naturfagene som vigtige, men at et 
ensidigt fokus på naturfagene ikke ønskes. 

Succes i USA 
En række skoleorganisationer i USA har 
stor succes med at styrke elevernes en-
gagement i undervisningen, både generelt 

og i netop naturfagene. Kernen i de 
amerikanske successer er en ny og an-
derledes tilgang til undervisningen. 

I USA bygger tilgangen på tværfaglig 
læring i projekter og nye evaluerings-
former, som inddrager eleverne i eva-
lueringen og styrker deres motivation for at 
lære.  

Erfaringerne fra USA har Kata Fonden 
taget til Danmark og tilpasset de danske 
elever og ikke mindst skoleforhold i grund-
skolen.  

Projektbaseret læring  
I efteråret 2016 begyndte et hold udvalgte 
lærere at uddanne sig i projektbaseret 
læring og inddragende evalueringsformer.  

Træningsprogrammet er tilrettelagt af Kata 
Fonden og er baseret på baggrundsviden 
fra udenlandsk praksis og tilhørende 
forskningsdata.  

Hovedformålet er at styrke lærernes 
færdighed i at facilitere og styrke elevernes
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selvstændige tilegnelse af ny viden og nye færdigheder. Den 
inddragende evaluering af læringen omfatter blandt andet 
offentlige udstillinger af elevernes produkter.  

Målet med udstillingerne er at nå så tæt på professionelle 
resultater som mulig. Lærerne får dermed lejlighed til at 
opleve den motivation, der er resultet af, at ens projektresul-
tater skal vises til andre - i det her tilfælde alle gæster, der 
besøgte den lokale café, Kislings Café i Sønderborg, i oktober 
2016. 

Styrke tiltrækningskraft  
Gennem samtaler med en række virksomheder er vi hos Kata 
Fonden, også blevet opmærksomme på den stigende vægt, 
virksomheder og ansøgere lægger på gode, lokale skoler. 
Skolerne er vigtigt element i en regions tiltrækningskraft i 
relation til nye medarbejdere.  Skolerne er også en vigtig del 
af den lokale, naturfaglige fødekæde.  

Det er vigtigt at lokalområdet kan uddanne de medarbej-
dere, der er brug for i virksomheder og andre institutioner. 
Det styrker både tiltrækningskraften, men holder også på 
gode, lokale borgere, der ellers ville søge mod andre dele af 
landet. 

Prognoser peger på en stor mangel på særligt medarbejdere 
med kortere, faglige og tekniske uddannelser, såsom 
teknikere og operatører. 

“En række skoleorganisationer i USA har stor succes med at styrke elevernes engagement i 
undervisningen, både generelt og i naturfagene. Kernen i de amerikanske successer er en ny 
tilgang til undervisningen”. 
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Ved at så frø i de tidlige år i grundskolen 
kan fundamentet lægges til, at flere unge 
går den naturfaglige og tekniske vej. 

Forudsætningen er blandt andet en-
gagerende og ikke boglige lærings-
former.  

Stimulere den lokale fødekæde 
Læring gennem projekter, der 
beskæftiger sig med - for eleverne - rele-
vante og nære problemstillinger, er 
således et tiltag, der i sidste ende kan 
stimulere den lokale fødekæde.  

Arbejdet med projektbaseret læring 
foregår i Kata Fondens udviklingsværk-
sted, fordi en ny pædagogik kræver, at 
mange forhold tilpasses.  

På den måde opnås de bedste resultater. 
Gennem små udviklingsforløb, eksperi-
menter og tests opnår vi præcis viden 
om, hvordan en ny pædagogik lykkes i 
praksis.  

Og det er lige præcis det, der er idéen 
med Kata Fondens Udviklingsværksted.
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Kyllingefarme og 
robotarme i Indien
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Danske virksomheder søger efter 
nye markeder med vækst. Målet med 
Innovationsprojektet ”Suitable for 
Markets in Asia” er at sikre, at 
danske virksomheder får fodfæste og 
skaber solid og kontinuerlig vækst i 
Asien. 

De asiatiske markeder er hårde, og danske 
virksomheder har svært ved at få fodfæste, 
når de søger mod østen for at finde ny 
vækst.  

Innovationsprojektet ”Suitable for Markets 
in Asia” er netop sat i søen for at skabe et 
brohoved for danske virksomheder. 

”De danske virksomheder har svært ved at 
få et gennembrud på de asiatiske marked-
er. De kan skabe et indledende salg, men 
har svært ved at få fodfæste og skabe kon-
tinuerlig vækst.  

Det oprindelige mål med ”Suitable for 
Markets in Asia” er at hjælpe danske virk-
somheder med at lave vækstplaner, der kan 
skabe gennembruddet og give fodfæste på 
det asiatiske marked”, forklarer Peter Skat-
Rørdam, fondsdirektør i Kata Fonden. 

20 danske virksomheder fra Indien, In-
donesien, Thailand og Philippinerne har 
været med i projektet.  

To virksomheder er nu valgt ud, og de får 
begge støtte til at realisere deres vækstplan 
med lokale eksperter. 

De to udvalgte virksomheder er Universal 
Robots, der producerer robotarme til in-
dustrien, og Skov, der producerer ventila-
tionsanlæg til blandt andet kyllingefarme. 
Virksomhederne har i perioden arbejdet 
med at lave langtidsholdbare planer, der 
skal ende ud med referencekunder, give 
fodfæste og skabe vækst og nye arbejd-
spladser – i Indien og ikke mindst i Dan-
mark. 

”Suitable for Markets in Asia” er et ud-
spring af projektet Suitable for Growth, der 
havde fokus på det kinesiske mellem-
marked. Det er erfaringer fra det projekt, 
der spredes til virksomhederne. 

Projektet løber frem til medio 2017. Projek-
tet er finansieret af Industriens Fond og 
gennemføres af Kata Fonden i samarbejde 
med ambassader og lokale konsulenter.
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Kata Fonden i tal 2015 

Indtægter 10.953.000 

Uddeling til fondens projekter 7.914.000 
Øvrige omkostninger 1.913.000 

I alt 9.827.000 

Overført til dispositionsfonden 1.126.000 

Bestyrelse 

Anette Clausen, formand og medstifter af fonden 
Charlotte Rønhof, underdirektør i Dansk Industri  
Per Have, adm. direktør i Bitten og Mads Clausens Fond 

Direktion  
Peter Skat-Rørdam, fondsdirektør /adm. direktør 


