årsskrift 2010 / 2011

Årsskrift 2010
Universe Fonden

EN ALMENNYTTIG
PROJEKTFOND

INDHOLD
SIDE 3 Gode relationer i skolen
Hjælpsomhed og gode kammeratskaber giver større
skoleglæde og øger fagligheden.

Universe Fonden er et internationalt forsknings- 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 globalt
perspektiv kan fremme børn og voksnes lærings- og
innovationsevne, og møde det 21 århundredes udfordringer

SIDE 4 Nye former for skolepraksis
To skoleprojekter i Vejle har givet lærerne nye muligheder
for at forbedre deres undervisning.

SIDE 5 Lær grammatik med papir og saks
Animationsværksteder kan bruges undervisning i dansk og
matematik.

på en måde, der gavner både den danske skolesektor og dansk

SIDE 6 De unge skal brænde for naturfag

erhvervsliv.

Nye rum og metoder til skolernes naturfagsundervisning.

SIDE 7 Kunst, design og håndarbejde
Vores projekter kan kun realiseres takket være vores

Eksperimentelle undervisningsformer kan øge elevernes
kreativitet og engagement.

sponsorer:
• Bitten og Mads Clausens Fond

SIDE 8 Trivsel og faglighed i skolen

• Danfoss Universe

Målrettet skoleudvikling kan højne læringsmiljøet og gøre
eleverne gladere for at gå i skole.

• Egmont Fonden
SIDE 9 Asiatiske virksomheder viser nye veje

• Haldor Topsøe

Asiaternes måde at forretningsudvikle på ligger milevidt

• Industriens Fond

fra den danske.

• Ministeriet for Videnskab, Teknologi & Udvikling
SIDE 10 Skoleforskningen i spil i klasseværelserne

• Nordea Fonden

Undervisningen baserer sig ikke i tilstrækkelig grad på

• Undervisningsministeriet

Du kan læse mere på

universefonden.dk

viden om hvad der virker og hvorfor det virker.

SIDE 11 Ram markedet i midten
Nyt innovationsprojekt i Asien skal styrke dansk
erhvervsliv.

Universe Fonden I årsskrift 2010/2011 I side 3

Gode relationer i skolen
Hjælpsomhed og gode kammeratskaber giver større skoleglæde og øger
fagligheden hos eleverne. Det viser projektet Altruisme i skolen.
Universe Fondens forskningsprojekt om altruisme i skolen

I de skoler, hvor man har givet børnene et sprog og konkrete

viser, at det har stor betydning for både elevernes skoleglæde

redskaber til at udvise altruisme føler børnene sig mere trygge.

og deres faglighed, at de andre elever er hjælpsomme og gode
skolekammerater.

»For eksempel i frikvartererne, hvor elever bliver drillet
eller slår sig – her spiller lærerne og skolepædagogerne en
vigtig rolle. Det er dem, der kan give eleverne redskaber til at

Projektet bygger på feltarbejde og interviews med cirka 500

hjælpe kammerater , der slår sig eller bliver drillet,« siger

elever i 0.-2. klasse, og sætter fokus på skolebørns trivsel, for

Christina Lüthi.

eksempel ved at se på, om eleverne træde til, hvis en
skolekammerat bliver mobbet, falder og slår sig eller hvis

Både store ridder og lille ridder kan hjælpe

matematikopgaverne er for svære.

Når eleverne får redskaber til at hjælpe, kommer altruismen
mere til udtryk. Man taler for eksempel om ’store ridder’, når

Projektet viser, at man sagtens kan få børn til at udvise større

man hjælper ved at bryde direkte ind, og den ’lille ridder’, hvis

hjælpsomhed, hvis skolens voksne giver dem konkrete

man hjælper ved at hente en voksen, uddyber Christina Lüthi,

redskaber til at gøre det. Projektet viser også, at hjælpsomhed

og understreger, at også forældrene har et stort ansvar for, at

har stor betydning for, hvor glade børnene er for at gå i skole.

børn hjælper hinanden.

Helpers high – høj af at hjælpe

Projektet er gennemført i to typer indskolinger: Alders-

Vi mennesker får det nemlig godt, når vi hjælper andre, og i

blandede indskolinger (hold med elever i forskellige aldre) og

altruismeforskningen taler man om ’helpers high’, som betyder

aldersopdelte indskolinger (klasser med børn i samme alder)

at man bliver høj af at hjælpe andre. Ligesom når kroppen

på fire folkeskoler i Danmark. Resultaterne viser, at eleverne er

udløser endorfiner under hård motion.

mere hjælpsomme på skoler med aldersblandet undervisning.

»Det er det samme, der sker, når man udviser altruisme. Man

Projektet er gennemført med støtte fra Nordea Fonden og er

kan mærke det er dejligt at hjælpe, og så stræber man helt

ledet af læringsforsker Christina Lüthi fra Universe Fonden.

automatisk efter det«, siger forsker Christina Lüthi .

Læs mere på mmalp.dk
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Nye former for skolepraksis
To skoleprojekter i Vejle har givet lærerne nye muligheder for at forbedre
deres undervisning. Begge handler om nye metoder til læring.
Anerkendelse i børnehøjde

Aktive og motiverede elever

På Charlotteskolen i Vejle har lærere og pædagoger arbejdet

På Petersmindeskolen arbejder man målrettet med metoden

med metoden ICDP (International Child Development

Cooperative Learning. Det kan foregår på et udtal af måder. I

Program) i undervisningen. Metoden handler om den store

den ene klasse sidder eleverne i grupper og fremlægger for

effekt det har, når voksne er anerkendende i sin tilgang til

hinanden, i det næste klasselokale står de i grupper ude i

barnet, og om at se barnets positive hensigter frem for alene at

hjørnerne og diskuterer og gestikulerer og i det tredje står de

se på barnets handlinger.

parvis ude på gulvet og interviewer hinanden.
På Petersmindeskolen har lærerne indført Cooperative

I projektet har man arbejdet med at forbedre læreres og

Learning i hverdagens undervisning i 3. og 6. klasse, og

pædagogers evne til at møde eleven på dets egne præmisser, og

resultaterne har været gode viser forskningen. Metoden er et

både lærere og ledere på Charlotteskolen har været igennem et

værdifuldt redskab i lærernes værktøjskasse, det kan give mere

træningsprogram, der har klædt dem på til at bruge de nye

ro i klassen, eleverne er mere engagerede i undervisningen og

metoder i klasseværelset.

har bedre kontakt med både kammerater og lærer.
Det forbedrer desuden både læringsmiljøet og elevernes

Gennem interviews har et hold forskere fra Universe Fonden

trivsel, og giver eleverne en følelse af, at de lettere kan blive

dykket ned i resultaterne af indsatsen, og det har vist sig, at det

venner med alle i klassen. Projektet viser også metoden gør

særlige relationsarbejde, der karakteriserer arbejdet med ICDP

undervisningen mere rummelig i forhold til de særligt

har haft positiv indflydelse for de sociale relationer og for

krævende elever.

fællesskabsoplevelsen hos eleverne.
Begge projekter er gennemført med støtte fra Nordea Fonden
Lærerne fortæller også, at de har fået et værktøj til at håndtere

og er ledet af forsker Frans Ørsted Andersen, lektor på DPU

sociale relationer på en ordentlig og respektfuld måde.

og ekstern forsker ved Universe Fonden. Læs mere på
mmalp.dk
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Lær grammatik med papir og saks
På Nørup Skole har animationsværkstedet givet lærerne nye metoder til at
undervise i dansk og matematik.
At lære svært stof på nye måder

Som en af lærerne fortæller: »Eleverne får det lært på en måde

Et projekt på Nørup skole viser, at når elever får mulighed for

så de husker det […], de får en meget bedre fornemmelse for og

at være kreative i undervisningen bliver de mere engagerede og

forståelse af begreber og ting, som de ikke havde noget forhold

kan lære svært stof på nye måde. Men hvordan tilrettelægger

til tidligere«. Der opnås altså en boglig læring, som foregår på

man undervisningen, så både det kreative og det boglige

en måde, som er mere effektiv og sjov. » Læringen sniger sig jo

fungerer optimalt?

ind, uden at eleverne er klar over det,« siger en af lærerne.

Det skulle de to lærere, Dorit Bak og Lone Skov fra Nørup
Skole forholde sig til, da deres 2. klasse fik besøg af professio-

Mere animation i skolen, tak

nelle animatorer fra Animationsskolen.

Som den af lærerne fortæller, har animationsværkstedet især
haft positiv betydning for de elever, som kan havde det svært i

Både lærere og elever blev kastet ud i arbejdet med at klippe

en traditionel undervisning. Disse elever ser ud til at blomstre i

figurer, skrive storyboard, optage film og lave lyd; alt sammen i

en undervisningsform, som er anderledes end den klassiske

tæt samarbejde med hinanden og de professionelle animatorer.

klasseundervisning. Lærernes, og ikke mindst elevernes

Målet var at eleverne skulle lære dansk og matematik på en helt

begejstring for animationsværkstedet, har givet dem mod på at

ny måde.

fortsætte, og Nørup Skole har nu fået et lille fast værksted kun
for animation. Værkstedet er blevet brugt i flere projekter og

Både fagligt og personligt udbytte

lærerne planlægger at udvide eksperimentet til andre klasser

I projektet oplevede lærerne en flok engagerede og nysgerrige

på skolen.

børn, som flyttede sig både fagligt og personligt, og de endelige
resultater viste blandt andet, at eleverne ganske problemfrit

Projektet er gennemført med støtte fra Nordea Fonden og er

kunne lære vanskelige grammatiske regler og bedre forstod

ledet af seniorforsker Tatiana Chemi fra Universe Fonden.

forskellen mellem fx navneord, tillægsord og udsagnsord.

Læs mere på mmalp.dk
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Nye metoder skal få de unge til
at brænde for naturfag
Med projektet Fremtidens Undervisningsfacilitet udvikler vi nye rum og
læringsforløb til skolernes naturfagsundervisning.
De seneste års evalueringer viser, at elevers interesse for

Læringsmiljøet vil også være tilgængeligt for andre besøgende,

naturfag er stærkt dalende gennem skoletiden. Med projektet

som for eksempel skoleforvaltninger og virksomheder.

Fremtidens Undervisningsfacilitet (FUF) vil Universe Fonden
bidrage til viden om, hvordan man bedst designer, indretter og

Den viden og de erfaringer, der opbygges i projektet skal

ikke mindst underviser i rum, der er særligt rettet mod natur-

formidles bredt ud, og dermed gøre gavn på de skoler rundt om

fagsundervisningen i 7. til 9. klasse.

i landet, der står over for at skulle igennem forbedrings- og
renoveringstiltag, ikke mindst i naturfagslokalerne.

Rummet skal fremme trivsel og læring
Den viden vi har om hvad, der befordrer kreativitet, læring og

Projektet er støttet af Egmont Fonden, Undervisnings-

flow hos de unge, omsættes til praksis i indretning og

ministeriet, Sønderborg Kommune og Danfoss Universe, og har

funktionalitet. Målet er at konkretisere , hvordan rammerne

en samlet budgetramme på 5,2 millioner kroner. Projektet

for en naturfagsundervisning optimalt kan være, for at de unge

varer fra januar 2011 til oktober 2012.

begynder at interessere sig for naturfagene.
Projektet ledes af senior projektleder Georg Nissen fra
Læringsmiljøet etableres ved siden af Danfoss Universe i et
lejrskoleområde og bliver målrettet mod grundskolens
udskolingstrin, det vil sige 7. til 9. klassetrin.

Universe Fonden. Følg projektet på universefonden.dk
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Kunst, design og håndarbejde
Eksperimentelle undervisningsformer kan øge elevernes kreativitet og
engagement. Det har lærerne på Engum Skole erfaret.
På Engum Skole har man som forsøg lagt fagene håndarbejde,

Observationer og interviews med både elever og lærere viser,

billedkunst og sløjd sammen til et helt nyt fag i 5. klasse, hvor

at de eksperimentelle undervisningsformer stimulerer

ønsket er at arbejde med elevernes kreativitet og deres evne til

elevernes kreativitet og deres måde at få nye idéer på.

at få nye idéer.

Fra lærernes side lyder det, at de oplever et helt nyt
engagement fra elevernes side. De er så optagede at de ikke har

Det nye fag er på skoleskemaet én gang om ugen og varer i fire

lyst til at slippe arbejdet, når det bliver frikvarter, og de tager

sammenhængende timer. Det giver lærerne bedre mulighed for

selv initiativ til at finde på nye opgaver. Spørger man eleverne,

at skabe en intensiv undervisning, og det har givet børnene

er det for mange af dem blevet den bedste dag i hele ugen.

mere tid til at fordybe sig.
Også undervisningsformen har ændret sig. Det nye fag er

Projektet er gennemført med støtte fra Nordea Fonden og er

mere problemorienteret; der er fokus på koncept- og

ledet af seniorforsker Tatiana Chemi fra Universe Fonden.

produktudvikling og lærerne tager udgangspunkt i kreative

Læs mere på mmalp.dk

teknikker for at stimulere børnenes innovationsevne.
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Skoleforskning kan rykke eleverne
Målrettet skoleudvikling, der tager udgangspunkt i forskning, kan højne
læringsmiljøet og gøre eleverne gladere for at gå i skole. Det viser Universe Fondens
projekt Mange Måder At Lære På (MMALP).
Ét stort forsøgscenter

Resultaterne

Alle folkeskoler i Vejle Kommune har siden 2008 været

De overordnede resultater i vilkårsundersøgelsen viser, at der

omdannet til ét stort forsøgscenter. 1.500 lærere og pædagoger,

særligt i forhold til de yngre er en række områder, man ude på

120 ledere og 10.000 elever fra Vejle Kommunes i alt 35 skoler

skolerne bør have fokus på. De overordnede anbefalinger fra

har deltaget i et toårigt forsknings- og udviklingsprojekt, hvor

skoleforskerne er, at man i de danske skoler bør:

formålet var at kortlægge og forbedre arbejdsvilkår, trivsel og
faglighed på skolerne.
Projektet, der er den hidtil største skoletrivselsunder-

•

Forbedre mulighederne for spændende undervisning

•

Tage hensyn til elevernes behov for at forstå både den

søgelse i Danmark er er nu afsluttet og den overordnede

langsigtede relevans og umiddelbar brugbarhed af dét, de

konklusionen er, at ambitiøs skoleforskning koblet med

lærer

konkret skoleudvikling kan rykke en skole og gøre en forskel

•

for både trivsel og faglighed.

Tage hensyn til elevernes individuelle styrker – herunder
deres foretrukne måder at lære på (læringsstile) og deres
karakterstyrker

Delprojekterne i MMALP

•

Tage hensyn til lærernes og skolepædagogernes behov for

Mange Måder At Lære På, som projektet hedder, rummer også

adgang til nye teorier, metoder og redskaber og deres

en lang række delprojekter, hvor forskere fra Universe Fonden

behov for feedback på arbejdspræstationer

og Center for Grundskoleforskning ved Aarhus Universitet er

•

involveret i aktions- og følgeforskning i de enkelte delprojekter
ude på skolerne. Disse delprojekter er præsenteret andre steder

Tage hensyn til elevernes behov for at koncentrere sig i
undervisningen og være kreative

•

i dette årsskrift.

Tage hensyn til elevernes, lærernes og skolepædagogernes
behov for konfliktløsningskompetence

•

Intensivere indsatsen mod mobning

Universe Fondens opgave i MMALP er at undersøge,
dokumentere og diskutere både ramme- og delprojekter og

Projektet er udviklet og gennemført af Universe Fonden med

dermed forsøge at besvare spørgsmål om, ”hvad der virker”,

støtte fra Nordea Fonden og Vejle Kommune. Det er ledet af

”hvordan det virker” og ”hvorfor det virker”. Samtidig har

læringsforsker Christina Lüthi fra Universe Fonden.

forskerne indgået i sparring omkring det pædagogiske

Læs mere på mmalp.dk.

udviklingsarbejde med eleverne og skolernes personale.
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Asiatiske virksomheder viser nye
veje til innovation
Ved at undersøge asiatiske succesvirksomheder har et projekt i Universe
Fonden vist, at asiaternes måde at forretningsudvikle på ligger milevidt
fra den danske.
Vi kender bedst Kina for at producere billige efterligninger af

af et bestemt brand eller en bestemt identitet. Man er villig til at

Vestens opfindelser. Det billede er ved at rykke sig, da mange

engagere sig i partnerskaber, selv om de retter sig mod et andet

asiatiske virksomheder har skabt stor vækst ved selv at satse på

segment.

udvikling til de asiatiske markeder.
”Catch up context”
I Universe Fondens asienprojekt AsiaNBC (Asia new business

Asiatiske virksomheder er unge og konkurrerer i en dynamisk

creation), skal Danmark lære af de asiatiske virksomheders

økonomi, der ændrer sig hele tiden. Logikken i en ung, succesfuld

måder at bedrive innovation på.

forretningsudvikling er anderledes end i de robuste,
internationale forretninger, vi ser i Vesten.

Formålet er at identificere de karaktertræk, der adskiller asiatiske virksomheder fra danske virksomheder i deres tilgang til

”Fluidity”

innovation, det vil sige måden de skaber nye forretninger på.

Asiatiske virksomheder har en traditionel kulturel vægt på

Projektet er det første, der undersøger de asiatiske succeser, og

forandring og usikkerhed, en juridisk og administrativ tolerance

omsætter denne viden til brug i danske virksomheder.

over for forandringer og en organisatorisk struktur, der tillader
fleksibilitet.

Generelle kendetegn ved den asiatiske tilgang:
Projektets resultater vil bland andet blive dokumenteret i en
”Suitable”

håndbog, som skal inspirer og udfordrer danske virksomheder til

I Asien udvikler man produkter, der passer præcis til de behov

at forbedre deres evne til at udvikle nye forretninger.

forbrugerne har på det marked. Produkter, der giver tilstrækkelig kvalitet til en overkommelig pris. Ikke mere, ikke mindre.

Projektet gennemføres med støtte fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen under Videnskabsministeriet, og er ledet af senior

“Letting go”

innovationsspecialist Peter Hesseldahl fra Universe Fonden.

I Asien ser man en vilje til forandring i takt med at markedet og
kundernes efterspørgsel ændrer sig. Udviklingen bremses ikke

Læs mere på asianbc.dk
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Skoleforskningen skal i spil i
klasselokalerne
Undervisningen i skolen baserer sig ikke i tilstrækkelig grad på forskningsbaseret
viden om hvad der virker og hvorfor det virker. Et nyt projekt i Universe Fonden
skal finde løsninger til skolerne.
Unge skal videre i uddannelsessystemet
Den danske grundskole står over for en række udfordringer, for

● Lærerne mangler viden om og redskaber til at analysere og
evaluere deres egen undervisning.

i en verden, hvor global konkurrence er et vilkår, har vi brug for
at flest mulige kommer videre i uddannelsessystemet. Ikke
mindst inden for det naturfaglige område, er der behov for at
højne niveauet og tiltrække flere til de videregående
uddannelser.
Hvis dette skal lykkes kræver det, at lærerne i den danske
grundskole udvikler deres undervisningskompetencer, blandt
andet ved i højere grad at bringe skoleforskningen i spil i deres

● Lærerne oplever, at de mangler tid og ressourcer til at sætte
sig ind i ny viden.
● Mange lærere ser det som skoleledelsens opgave at sætte
pædagogisk udvikling på dagsordenen.
● Lærere (og lærerstuderende) har en opfattelse af, at teori er
langt frapraksis og svært at bruge i klasseværelset.

daglige praksis.
● Der mangler konkrete redskaber, der formidler
Skoleforskningen skal ind i en praktisk ramme

skoleforskning til lærere i skolen.

I dag baserer undervisningen sig ikke i tilstrækkelig grad på
den forskningsbaserede viden om hvad der virker og hvorfor

Projektet forløber sig over to år og skal igangsætte konkrete

det virker. Både forskere, og skoleverdenen selv, peger på en

initiativer, der kan virke som model for, hvordan man bringer

række forhold, der er årsag til, at dette ikke sker:

forskningsbaseret viden funktionelt ind i skolens praksis.

● Skoleforskningen sættes ikke ind i en konkret og praktisk

Projektet gennemføres med støtte fra Haldor Topsøe og er

ramme, så lærerne oplever at forskningen faktisk gavner

ledet af Jesper Ingerslev fra Universe Fonden.

deres undervisning.

Læs mere på blivklog.dk

Vidste du …
At www.blivklog.dk også er en
artikelsamling på nettet, hvor lærere og
skolepædagoger kan få viden til deres
daglige praksis i klasselokalet?
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Ram markedet i midten
Universe Fondens nye innovationsprojekt skal styrke dansk erhvervsliv
ved at støtte udvikling af produkter og løsninger til Kina.
Danske virksomheder er ikke gode nok til at udvikle tilpassede

Indsatsen kan gøre en forskel, mener Industriens Fond, som er

produkter og løsninger til de hastigt voksende mellemmar-

med i projektet.

keder i Asien. Virksomhederne går derfor glip af milliard-

»Projektet rammer lige ind i en udfordring, der i høj grad

omsætninger. Et partnerskabsprojekt mellem Industriens

har brug for fokus. Med projektet får danske virksomheder

Fond og Universe Fonden vil finde metoder til at løse

mulighed for at blive langt stærkere på de asiatiske markeder,«

problemet.

siger Mads Lebech, adm. direktør i Industriens Fond.

Produkter til mellemmarkedet

Projektet ledes af Peter Jyde Andreassen fra Universe Fonden.

Danske virksomheder møder stærk og tiltagende konkurrence i

Følg med på suitableforgrowth.dk

lande som Kina og Indien, og det er evnen til at skabe
produkter til mellemmarkedet i disse lande, der er en af de
største udfordringer for den danske konkurrenceevne.
»Potentialet er stort hos lavindkomstgrupperne i Kina og

Deltagere:
En række store danske virksomheder med en
omsætning på mellem 0,5 mia. kr. og 5 mia. kr.

Indien. Omkring 40 procent af verdens vækst over de

Varighed: 2010 til 2016. Udviklingsforløb over to år,

kommende år ventes at ske i disse lande, så der er altså god

efterfulgt af tre års opfølgning.

grund til at få fat forbrugerne her,« siger fondsdirektør Peter
Skat-Rørdam fra Universe Fonden.
Det langsigtede mål er, at virksomhederne, som er med i
projektet, udvikler en bæredygtig forretningsmodel, så også
produktion og udvikling herhjemme kan udnytte de nye

Hvordan:
Virksomhederne skal igennem en række udviklingsforløb, der resulterer i nye løsningsmodeller til de
asiatiske mellemmarkeder. Eksperter skal rådgive og
forskere udlede konklusioner.

erfaringer og ad den vej styrke konkurrenceevnen. Projektet
hedder Suitable for Growth og er et af de første eksempler på,

Finansiering:

hvordan to fonde arbejder sammen om at gennemføre et

Universe Fonden bidrager med 4,5 millioner kroner.

projekt, målrettet danske virksomheder.

Industriens Fond med 16,5 millioner kroner.
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BESTYRELSE
1.

Anette Clausen, bestyrelsesformand og
medstifter af fonden

2.

Charlotte Rønhof, forskningschef i Dansk
Industri

3.

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

Universe Fonden har til huse i Sønderbog med udsigt til
vandet i 3XN’s imponerende arkitektur, der rummer
universitet og forskerpark.
Vores kontorer her fungerer som en fælles base for fondens
12 medarbejdere, der er bredt sammensat og tæller både
læringsforskere, ingeniører, journalister og praktikere fra
grundskolen.
Vi samarbejder i dag med Beijing University , Singapore

LEDELSE

University (Professor Poh Kam Wong) , Yonsei University
(Professor Seungwha Andy Chung) samt Copenhagen

1.

Peter Skat-Rørdam, fondsdirektør

2.

Peter Jyde Andreassen, projektdirektør

Business School.
I 2010 har Universe Fondens formidlingsaktiviteter nået et
foreløbigt højdepunkt med over 60 faglige publikationer og
flere end 110 medieomtaler.

Vidste du …
… at Universe Fonden er initieret af
oplevelsesparken Danfoss Universe med
rådgivning fra professor Howard Gardner
og professor Svein Sjøberg?
… at Universe Fonden blev etableret i
2006 som en almennyttig fond med det
formål at fremme ny viden om læring?

