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Kære læser

Det forgange år har været noget særligt for Kata Fon-
den. 2018 er det første år, hvor Kata Fonden har haft 
sit primære fokus på ét projekt, nemlig LEAPS.

I fondens 13-årige levetid har der hidtil været arbejdet 
med flere projekter samtidig, som tilsammen har givet 
et fantastisk erfarings- og vidensgrundlag. Og det er 
dette grundlag, som har dannet afsæt for LEAPS.

LEAPS skal vise, at en særlig struktureret og projekt-
baseret læringsform kan øge børns engagement og 
læring.

LEAPS er i gang på 4 folkeskoler rundt i Danmark i 
4 forskellige kommuner. I alt er ca. 2.300 elever og 
mere end 250 ansatte involveret i omstillingen fra 
almindelig skole til LEAPS, hvilket betyder en skoledag 
med børnenes engagement og læring i centrum, og 
tværfaglige projektbaserede undervisningsforløb som 
ramme. Alt sammen med støtte fra Kata Fondens 
læringseksperter.

De fire skoler er på forskellige trin i omstillingen til 
LEAPS, men allerede nu ser vi positive resultater på 
elevernes engagement. Kata Fonden arbejder tæt 
sammen med Aalborg Universitet, som foretager føl-
geforskning på LEAPS-initiativet. Dermed bliver resul-
taterne af omstillingen til LEAPS registreret og gjort 
tilgængelige for videre erfaring og udvikling.
Samtidig er Kata Fonden meget opmærksom på den 

kontinuerlige justering et projekt af LEAPS’ kaliber 
kræver. Derfor er LEAPS grundigt beskrevet, så ram-
merne på hver skole er ens – konceptualisering i 
ordets positive forstand. Men ingen skoler eller elev-
grupper er ens, og derfor er der lokale justeringer, som 
LEAPS også tager hensyn til. 

2019 bliver året, hvor startskuddet går for Kata Fon-
dens events. Fonden er sammen med de 4 LEAPS-sko-
ler vært for den årlige LEAPS-Minikonference og vært 
for et LEAPS-Topmøde med ledere fra de 4 kommuner. 
Disse arrangementer skal dele de gode erfaringer 
fra LEAPS, så flere kan blive inspireret og få glæde af 
elementer i deres egen praksis.
Dette årsskrift beskriver både vores events, følgeforsk-
ningen og giver en status på LEAPS.
 

Rigtig god læselyst.

Peter Skat-Rørdam, PhD, Fondsdirektør
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LEAPS står for Læring og Engagement gennem 
Autentiske Projekter med fokus på Science. Formå-
let med LEAPS er at øge læring og engagement hos 
elever i grundskolen generelt, og med særligt fokus på 
STEM-fagene.

Helt konkret er LEAPS en tilgang til undervisningen 
baseret på projektbaseret læring med tæt integration 
af STEM-fagene (Science, Teknologi, Engineering og 
Matematik) og Deeper Learning-færdigheder. 

Undervisningen tilrettelægges typisk i 6-8-ugers 
forløb, som integrerer STEM-fagene i et naturligt og 
væsentligt samspil med de humanistiske og prak-
tisk-musiske fag. Antallet af forløb, typisk 2-5, på et 
skoleår afhænger bl.a. af klassetrin, da der særligt i 
udskolingen også er andre aktiviteter der skal tages 
hensyn til. 

Deeper Learning-Kompetencerne

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Introduktion til 
LEAPS

Mestre centrale fagområder
Undersøgende tilgang til kom-
plekse problemstillinger
Samarbejde
Kommunikere effektivt
Lære at lære
Udvikle videnskabelig tilgang til        
problemstillinger

Kilde: Hewlet Foundation
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Fagene samarbejder omkring et forløb og de tilhøren-
de produkter, hvilket for eleverne giver større engage-
ment og sammenhæng. Dette betyder også, at lærer-
team samarbejder tæt om indholdet i forløbene og at 
skolens organisering giver plads til dette. 

Strukturen for et LEAPS-forløb bygger på 6 komponen-
ter: 

1. Engagerende spørgsmål, som er knyttet til en 
virkelig problemstilling.

2. Kickoff, en motiverende og inddragende start på 
forløbet.

3. Elevskabt produkt (evt. flere), som er forløbets 
omdrejningspunkt og som via gentagne udkast og 
respons opnår høj håndværksmæssig kvalitet.

4. Autentisk publikum, der evt. deltager undervejs i 
forløbet med respons og som er med til den afslut-
tende fremvisning.

5. Udkast og respons undervejs i arbejdet giver 
refleksion over egen læring.

6. Fremvisning, som afslutter forløbet og er dér hvor 
eleverne fremviser deres produkt og arbejdspro-
ces.

Disse 6 komponenter er forløbets skelet, og til det 
hører Læringsmål for hver enkelt fag, tværfaglighe-
den med særligt fokus på STEM-fagene, som styrkes 
via lærernes tætte samarbejde samt færdigheder og 
kompetencer, med fokus på faglige grundelementer og 
Deeper Learning-kompetencer.

”Vi samarbejder klart mere i 
teamet med LEAPS. 
Vi samarbejder meget mere 
omkring fagene, hinandens 
undervisning og eleverne 
– man får et andet blik på 
eleverne og sin egen prak-
sis, når man arbejder så tæt 
sammen.”
 
Lærer, Kvaglundskolen

Engagerende spørgsmål

Kickoff

Elevskabt produkt

Autentisk publikum

Udkast & Respons

Fremvisning

Tværfaglige forløb 
med STEM

Færdigheder og 
kompetencer

Faglige Læringsmål
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LEAPS

At undervise efter LEAPS, kræver afsæt i autentiske problemstillinger. Det kræver 
også et kreativt og innovativt fokus at integrere så mange fag som muligt, herunder 
STEM-fagene (Science, Teknologi, Engineering og Matematik) i hvert undervisnings-
forløb, som typisk varer 6-8 uger. 
4 skoler er i fuld gang med at omstille sig til LEAPS og de rammer dette forudsætter. 
LEAPS-skolerne har individuelle delmål og fokusområder, men alle har fælles ram-
mer for LEAPS.

Erfaringer fra bl.a. USA med systematisk projektba-
seret undervisning viser, at det skaber motiverede og 
engagerede elever, som fastholder nysgerrigheden 
over for læring og naturfagene igennem hele grund-
skolen.

Samarbejdet mellem den første LEAPS-skole og Kata 
Fonden startede i 2015. I skrivende stund er der i 
alt 4 LEAPS-skoler, som er rammen for første skridt i 
LEAPS-projektet. Hvis de første skoler udviser positive 
resultater, er det planen at invitere yderligere 6 skoler 
til at deltage i LEAPS fra 2021.

Nuværende LEAPS-skoler:

Sønderskov-Skolen
Sønderborg Kommune, 700 elever

Kvaglundskolen 
Esbjerg Kommune, 450 elever

Herfølge Skole 
Køge Kommune, 450 elever

Skolen på Herredsåsen 
Kalundborg Kommune, 770 elever
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Omstilling til at være LEAPS-skole er et 
forløb på i alt 5 år.

Lærere og pædagoger uddannes i pædagogikken bag 
LEAPS og projektbaseret læring. Dette sker parallelt 
med praksis hvilket giver en løbende afprøvning og 
justering af nye metoder og værktøjer, som er med til 
at lette overgangen til fuld implementering af LEAPS.

Hvert år uddannes 1/3-del af skolens årgangsteam. 
Det betyder, at efter 3 års LEAPS-kursus, er alle årgan-
ge uddannede, og al undervisning følger principperne 
for LEAPS.
Skoleledelsen får via tæt sparring tilført indsigt og vi-
den, som ruster dem bedre til at varetage forandrings-
ledelse. Dette forløb inkluderer bla fælles sessioner 
med andre LEAPS-skoler, så der opretholdes fokus på 
videndeling og samarbejde.

Det er Kata Fondens projektledere der står for kur-
susforløbene på LEAPS-skolerne. Alle projektledere 
har konkret undervisningserfaring og stor viden om 
projektbaseret læring. 

Under hele forløbet arbejdes med værktøjer udviklet 
af Kata Fonden, som bygger på erfaringer og evidens 
fra projektbaseret læring. Disse værktøjer stilles frit til 
rådighed for skolerne via den digitale platform LEAPS 
PRO, til brug i den daglige ledelse, forberedelse og 
undervisning.
De primære ledelsesværktøjer er Skoleplan og Master-
plan, som udarbejdes i tæt samarbejde mellem Kata 
Fonden og skoleledelsen. Til brug i den daglige under-
visning er bl.a. planlægningsværktøjer og protokoller.

Omstillingen til 
LEAPS

”Dagen starter med to lektioners fagbånd, 
hvor eleverne har dansk, matematik og 
engelsk. Det er en fast struktur og rutine. 
Efter ti-frikvarteret, står der LEAPS på ske-
maet indtil de har fri kl. 14. 
Om torsdagen har de idræt i to lektioner, 
mens vi i teamet detailplanlægger 
LEAPS-forløbet.”

Lærer, Kvaglundskolen

LEAPS er mere end LEAPS-forløb. Også mere tradi-
tionelle skemalagte enkeltfaglige forløb har plads i 
LEAPS-skoledagen:

Lærere på LEAPS-kursus: 80

Kommunale koordineringsmøder: 20

LEAPS-forældremøder: 10

Teamrefleksionsmøder: 220
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Status for 
LEAPS-skolerne

Sønderskov-Skolen 

Skolens overordnede mål: At blive den skole i Sønderborg der er bedst til elevprogression.

Sønderskov-Skolen er i sit fjerde år med LEAPS, og dermed den LEAPS-skole der er 
længst i omstillingsprocessen.
Konkret undervises skolens 1., 2., 4., 5., 7. og 8. årgang efter LEAPS-metoden. Den sidste 
tredjedel af lærerne, de kommende lærerteam for årgangene 1., 4. og 7. er i fuld gang 
med LEAPS-kursus. 

Sønderskov-Skolen har haft flere fælles fremvisninger, hvor alle skolens årgange deltager og med både foræl-
dre, familie og lokalmiljø som gæster. 
Senest i efteråret den store Unesco-dag, som var afslutning på elevernes projektbaserede arbejde med de 17 
verdensmål. Her var der stor begejstring at spore hos både eleverne og besøgende, som talte både forældre og 
lokalpolitikere. 

Kvaglundskolen

Skolens overordnede mål: Kvaglundskolen vil være skolen, hvor eleverne er i stand 
til at træffe reflekterede valg.

Kvaglundskolen er i sit tredje år i den 5-årige omstillingsproces. Dermed undervises 1., 4. og 7. årgang efter 
LEAPS-metoden, de kommende årgangsteam for 1., 4. og 7. er i gang med LEAPS-kursus, og den sidste tredjedel 
af lærerne afventer deres tur til for alvor at komme i gang til næste skoleår.

”Vi er Kvaglund” står med store bogstaver på et banner, som eleverne på 7. årgang er ved at hænge op på 
Kvaglundskolen i Esbjerg. 
I 7 uger har eleverne arbejdet med deres nærmiljø i gang og har i fællesskab produceret tre forskellige produk-
ter; en fotocollage bestående af kæmpe puslespilsbrikker med positive billeder fra Kvaglund, en fotoserie med 
billeder af borgere fra Kvaglund samt en avis om Kvaglund. 
Dermed har forløbet været med til at rette blikket på de positive oplevelser der er i elevernes lokalmiljø, ligesom 
det har skabt møde mellem elever og borgere hvis veje ellers ikke ville krydses.
Til fremvisningen er inviteret både borgere i Kvaglund, forældre, søskende samt lokalpolitikere.



11

Skole på Herredsåsen

Skolens overordnede mål: Skolen på Herredsåsen - skolen med de mest engagerede elever!

Skolen på Herredsåsen er i sit andet år på vej mod LEAPS. Hver uge er der LEAPS-kursus 
for de kommende årgangsteam for 1., 4. og 7. klasserne. Dermed startede skolen op med 
LEAPS for alvor i indeværende skoleår. 

Som fælles kickoff for LEAPS blev der umiddelbart før skolestart afholdt en 4-timers kickoff for al personale på 
skolen, fra teknisk-administrativt personale til lærere, pædagoger og skoleledelse. I løbet af de 4 timer skulle 
alle fremstille en ballonbil, og arbejde ud fra rammerne for et LEAPS-forløb med de 6 komponenter. Kickoff gav 
dermed en praktisk oplevelse af LEAPS for alle.
Deltagerne brugte konkrete LEAPS-værktøjer for at nå deres mål; at få gruppens ballonbil til at køre længst 
muligt. Der blev studeret teori, lavet udkast og givet respons, afprøvning i praksis, processen blev beskrevet og 
samarbejdet i de enkelte grupper gjorde det muligt at nå målet, trods den relativt korte tid.

Herfølge Skole

Skolens overordnede mål: Eleverne på Herfølge Skole oplever høj grad af professionel kvali-
tet og høj grad af mestringsforventning. 

Herfølge Skole er i sit andet år af omstillingen til LEAPS. Her undervises de kommende år-
gangsteam for 1., 4. og 7. klasser ugentligt i LEAPS-pædagogikken af Kata Fondens projekt-

leder, og fra næste skoleår skal 1, 4. og 7. årgang undervises efter LEAPS.

I september gennemførte de 15 lærere og ledere på LEAPS-kurset 
deres obligatoriske LEAPS-forløb over en hel uge.  Ugen indeholder 
alle de elementer der definerer et LEAPS-forløb, og lærerne ople-
ver dermed selv at være den lærende. Forløbets engagerende 
spørgsmål var ”Hvordan benyttes ingeniørvidenskab til at 
bygge både der kan flyde?” og ”Hvordan har forskelli-
ge kulturer brugt både til at rejse?”. Hver gruppe 
skulle bygge en båd der kunne sejle med 2 
personer. 
Undervejs var der gentagen udkast og 
respons, tilpasninger, samarbejde, 
studier af forskellige kulturer 
samt forberedelser til den 
endelige fremvisning for 
hele skolen.
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For at sikre at LEAPS-skolerne og andre skoler kan få 
glæde af LEAPS, har der for projektet været lagt en 
klar dokumentationsstrategi.  
Et initiativ i en størrelse som LEAPS kræver en grun-
dig dokumentation for at sikre, at erfaringer og viden 
opsamles undervejs. Denne opsamlede viden bruges 
til løbende justering af indsatsen og til deling, så 
andre også kan få glæde af den massive viden der 
genereres.

De mange komponenter, der tilsammen udgør LEAPS, 
er nu detaljeret beskrevet. Det gælder fx indholdet 
i LEAPS-kurset som alle lærere gennemgår, samar-
bejdet med skoleledelsen, hvilke aktiviteter der skal 
initieres på en LEAPS-skole i et skoleår osv. 
Denne velbeskrevne ramme sikrer, at alle LEAPS-sko-
ler kan følge samme model, og dermed får de samme 
forudsætninger for succes.

Vi håber at kunne inspirere mange praktikere til at 
integrere elementer fra LEAPS i deres undervisning, 
hvilket også er en af vores bevæggrunde for at have 
stort fokus på spredning af den dokumenterede effekt 
og viden fra LEAPS. 
Som beskrevet på næste side, vil de indsamlede erfa-
ringer og viden blive delt både på vores hjemmesider 
og til arrangementer for interessenter. 

Dokumentation
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”LEAPS fordrer en helt anden tilgang til undervisningen og samarbejde med 
kollegaer. […] Vi kommer meget mere i dybden i undervisningen, fordi forløbe-
ne strækker sig over mange uger, og det giver eleverne en fornemmelse af, at 
dét at gøre sig umage betyder noget.”

Lærer, Kvaglundskolen

Gennem arbejdet med LEAPS vil Kata Fonden og de 
involverede skoler høste store og væsentlige erfarin-
ger. Erfaringer, der både er specifikt orienteret mod 
pædagogikken bag LEAPS, mod integrationen af STEM 
i undervisningen og mere generelt mod omstillingen af 
en hel skole. 
 
Disse erfaringer og den viden det også fører med sig, 
når indsamlet data bliver analyseret og sammenlignet 
med allerede etableret viden, er evident for Kata Fon-
den at få udbredt. Derved kan Kata Fonden bidrage 
til den løbende udvikling af den danske folkeskole så 

eleverne får den bedst mulige uddannelse og derved 
bliver bedst muligt rustet til den fremtid der venter 
dem. 

Erfaringerne fra LEAPS og den viden initiativet bringer 
med sig, spredes på forskellig vis. Dels via digitale 
medier, nyhedsbreve og årsskrifter og dels via foredrag 
på konferencer og andre relevante events.

Viden, information, værktøjer samt nyhedsbreve og 
årsskrifter kan findes på www.leapsskoler.dk, og 
Facebook.

Spredning af 
erfaringer
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LEAPS-skolernes fælles platform
LEAPS PRO er den digitale platform, 
hvor ressourcer, nyheder og anden rele-
vant info samles og er tilgængeligt for 
LEAPS-skolerne. 

LEAPS PRO rummer eksempler på LEAPS-forløb, 
værktøjer der skal bruges både i planlægningen og 
undervisningen, nyheder samt et kursusmodul, som 
indeholder materialer til den uddannelse alle lærere 
skal igennem for at blive klædt på til LEAPS.

LEAPS PRO er et centralt omdrejningspunkt for lærer-
nes planlægning af LEAPS-forløb. Det er dér Planlæg-
ningsdokumenterne udviklet til LEAPS hentes. 

Disse Planlægningsdokumenter sikrer, at lærerteam i 
planlægningen af LEAPS-forløb reflekterer både over 
forløbets fag-faglige indhold, Deeper Learning-kompe-
tencer, Læringsmål samt de essentielle 6 LEAPS-Kom-
ponenter, der netop sikrer, at elevernes engagement 
og læring sikres bedst muligt. 

Planlægningsdokumenterne er altså en stilladsering 
af lærernes arbejde – en hjælp til at bevare overblik-
ket, også under forløbets afholdelse. Samtidig har 
alle professionelle voksne omkring eleverne en fælles 
referenceramme, hvor forløbets mål og indhold er 
detaljeret beskrevet.
De skoler der er i gang med implementeringen, bruger 
Planlægningsdokumenterne flittigt. Dermed dannes et 
solidt erfaringsgrundlag, som er udgangspunkt for en 
fortsat justering af dokumenterne. 

LEAPS PRO
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LEAPS PRO er også stedet, hvor lærerne henter inspi-
ration til nye forløb. Her er såkaldte ’Forløbskort’, som 
giver et overblik over forskellige forløb, ligesom der er 
uddybende beskrivelser med fuldt udfyldte Planlæg-
ningsdokumenter. 

LEAPS PRO er udviklet på baggrund af en BETA-versi-
on, som i et år blev testet på en LEAPS-skole. Erfarin-
ger herfra har dannet grund for indholdet i LEAPS PRO, 
og undervejs i udviklingen har brugerfladen ligeledes 
været igennem forskellige brugertests. Dermed har 
vi nu et produkt, som er det sted lærerne kan hente 
inspiration og værktøjer i deres dagligdag.

LEAPS PRO indeholder også et forum kun for skolernes 
ledelse; LEAPS PRO Skoleledelse. Dette er tænkt som 
et forum for videndeling og sparring omkring stort og 

Kata Fondens overordnede ønske er at være i tæt kontakt med alle der har interesse i 
LEAPS.

Netop derfor er 2019 året, hvor vi starter med at være vært for events om LEAPS.  
Disse peger både indad mod deltagende LEAPS-skoler, for at sikre en tæt vidensdeling, 
og udad mod eksterne interesserede deltagere, for at sprede viden og inspiration, så 
LEAPS og elementer herfra kan komme så mange som muligt til gavn.

Hjemmeside 
Kata Fonden har lanceret hjemmesiden www.leapsskoler.dk, der er et ressourcesite, 
hvor relevant information omkring LEAPS-initiativet sammen med relevante værktøjer 
publiceres. 
På denne måde sikres bred adgang til LEAPS’ erfaring, processer og metoder. 

Fortsat fokus

småt. Det er også i LEAPS PRO Skoleledelse, at den 
enkelte skoles ledelse og pågældende skoleprojektle-
der har et lukket forum, hvor de kan dele møderefera-
ter, interne dokumenter og lignende.

LEAPS PRO Skoleledelse er med til at øge samarbejde 
og videndeling mellem LEAPS-skolerne, ligesom det 
gør det markant lettere og mere overskueligt for sko-
lerne og Kata Fonden at dele dokumenter og oplysnin-
ger.
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For at sikre, at LEAPS leder til de ønskede resultater 
er der opstillet 13 områder, som monitoreres tæt.

Denne løbende evaluering foretages på de enkelte 
LEAPS-skoler. De 13 mål dækker b.la. elevernes 
engagement, trivsel og faglige niveau samt forældre- 
og medarbejdertilfredshed. Monitoreringen af områ-
derne foretages af Aalborg Universitet, Kata Fonden, 
skolerne samt via offentligt tilgængelige data (fx 
karakterer og uddannelsesparathedsvurdering).

Hver LEAPS-skole har udarbejdet en plan, som er en 
detaljeret beskrivelse af den 5-årige periode, som 
omstillingen til LEAPS er. Hermed kan udviklingen be-
skrives og følges tæt, og løbende justeringer i praksis 
kan foretages.
I planen er beskrevet, hvordan skolen implementerer 
LEAPS, hvilke opmærksomhedspunkter der særligt er, 
hvordan disse understøttes og udvikles, samt skolens 
egne mål.

Målepunkter 
for LEAPS

Kata Fonden måler LEAPS’ resultater på 13 områder. 
De 4 skoler har typisk ikke fokus på alle 13 mål, men 
på et udvalg af disse.
På næste side ses en beskrivelse af de 13 målområ-
der.

Data for de 13 mål indsamles løbende, og sammen-
holdes med de fastsatte milepæle i den enkelte 
skoles plan. De analyserede data giver en indsigt i de 
tegn på succes der er på skolen, ligesom det bliver 
tydeligt, hvilke områder der eventuelt kræver ekstra 
opmærksomhed for at nå målene.

Sammen med skolen gennemgår Kata Fonden resul-
taterne og mulige justeringer diskuteres.
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Elevers engagement i skolen generelt  
Indsamles via følgeforskning.
Elevers engagement i science  
Indsamles via følgeforskning.
Elevers trivsel 
National trivselsmåling. Måles af UVM (www.uddannel-
sesstatistik.dk).
Elevers generelle faglige niveau  
Måles på dansk og matematik, via den enkelte skoles 
testpraksis. 
Elevers faglige niveau i science  
Måles på skolerne via særlig årlig test.
Skolens undervisningseffekt  
Socioøkonomisk reference jf. UVM. (www.uddannelses-
statistik.dk).
Elevers Deeper Learning-kompetencer 
Indsamles via følgeforskning.
Forældres tilfredshed med skolen 
Årlig survey på skolen. 
Forældres tilfredshed med naturfagsundervisningen  
Årlig survey på skolen. 
Læreres jobtilfredshed 
Årlig survey på skolen. 
Mediernes dækning af skolen  
Årlig optælling via mediebureau.
Elevers uddannelsesparathed 
Officielle tal, UVM. (www.uddannelsesstatistik.dk).
Elevers valg af ungdomsuddannelse  
Kommunal opgørelse.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
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Følgeforskningen har som sit overordnede formål:
 
• At indsamle viden om LEAPS-interventionens virk-

ninger set i lyset af dens formål 
• At følge implementeringsprocessen og gennem 

videnindsamlingen bidrage til praksisudvikling.

3 af de 13 målepunkter kræver en forskningsmæssig 
tilgang for at tilvejebringe brugbare data. Her samar-
bejder Kata Fonden med Aalborg Universitet og deres 
forskerteam, som alle er tilknyttet Center for Uddan-
nelses- og evalueringsforskning (CfU). Teamet ledes af 
professor Palle Rasmussen.
Forskerteamet er ansvarlig for indsamling og analyse 
af data omkring:

1. Elevers engagement i skolen generelt
2. Elevers engagement i science
3. Elevers Deeper Learning-kompetencer.

Dataindsamling til analyse på disse områder kræver 
bla kvalitative undersøgelser bestående af interview 
og observationer, som giver viden om hvordan elever-
ne arbejder med LEAPS-projektets teknikker og mål, 
og hvordan de erfarer og vurderer virkningerne. 
Dette blotlægger ikke entydigt kausalsammenhænge, 
men giver en viden om mekanismer og processer, 
som er med til at skabe virkninger. 

Det vi i daglig tale kalder engagement, er i forsknings-
mæssig betydning ’interesse’, og defineres teoretisk 
set som personers orientering mod og engagement i 
bestemte genstande og aktiviteter (Krapp, 19991). 

Interesse bliver til og kommer til udtryk i de sociale 
sammenhænge, praksisfællesskaber, børn deltager 
i og føler tilhør til, og afspejler indflydelse fra mange 
sider, f.eks. fra forældres arbejde og interesser, fra 
medierne og fra skolen (Dewey, 20142). Personers 
interesser udvikles og formes således fra den tidlige 
barndom og frem gennem livsforløbet under påvirk-
ning af mange forhold. 
Deeper Learning-kompetencer forstås begrebsmæs-
sigt som beskrevet i publikationen ”Deeper Learning 
for Every Student Every Day” (Vander Ark & Schneider, 
20133). 

Forskningsdesignet omfatter en række aktiviteter, 
fx surveys, observationer og fokusgruppeinterviews 
placeret i henholdsvis forår og efterår. Dermed vil 
forskningsteamet være aktivt til stede på LEAPS-sko-
lerne i de perioder. Både som observatører i under-
visningssituationer og i de fokusgruppeinterviews der 
gennemføres.
Følgeforskningen har fokus på årgangene 1, 4 og 7 
som starter LEAPS-undervisningen på hver skole. 

Fodnoter:
1 Krapp, A. (1999). Interest, motivation and learning: An educati-
on-psychological perspective. European Journal of Psychology of 
Education. 
2 Dewey, J. (2014). Interesse og indsats i uddannelse. Odense: 
Syddansk Universitetsforlag. 
3 Vander Ark & Schneider, The William and Flora Hewlett Foun-
dation (2013) https://hewlett.org/library/deeper-learning-for-
every-student-every-day/. 

Følgeforskningen
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LEAPS er et 
langsigtet initiativ
LEAPS er et initiativ hvor omstillingen tager 5 år og hvor vi forventer at de fulde effekter er 10 år 
om at vise sig. Der investeres i et forløb hvor alle elever, lærere, ledere og forældre skal kunne 
være med.

LEAPS er ikke et nemt initiativ, da læringsprocesserne er anderledes end dem skolerne er vant 
til, selvom der bygges videre på elementer fra skolereformen og andre læringstiltag. Evnen til 
at tilpasse og finjustere LEAPS løbende, baseret på de opnåede erfaringer, er essentiel for at 
lykkes fuldt ud.

LEAPS er et samarbejdsprojekt, hvor alle har en vigtig rolle at spille. Vi i Kata Fonden er særde-
les glade for det produktive samarbejde med de 4 skoler og de 4 kommuner.



Modtagne donationer i 2018
Kata Fonden har i 2018 modtaget støtte fra Bitten & Mads Clausens Fond, 
Villum Fonden, Novo Nordisk Fonden, Fremstillingsindustrien og Lundbeck 
Fonden.
Vi er meget taknemmelige for de modtagne donationer.

Kata Fonden i tal 2018
Indtægter: 9,0 mio. kr (urevideret)
Ansatte: 8 + 3 konsulenter
Presseomtaler: 91
Workshops/seminarer: 15.

Bestyrelse
Anette Clausen, formand og medstifter af fonden
Charlotte Rønhof, medlem, formand for Rådet for Børns Læring
Per Have, medlem, adm. direktør i Bitten og Mads Clausens Fond.

Direktion
Peter Skat-Rørdam, fondsdirektør/adm. direktør.

www.katafonden.dk


