
Oplæg på ”Lyst til læring” 2019 v. Kristian 
Hulmose Nørgaard



MÅLET 

”At give en kort introduktion til DrengeAkademiet, dets metoder og 
undervisningen på camp i læsning, skrivning og matematik”



✓Projekter

➢Challenge

➢DrengeAkademiet
➢EsbjergAkademiet
➢KøbenhavnerAkademiet
➢Guttas Campus

➢ LifeSkills Linie10



MÅLGRUPPEN



DRENGEAKADEMIET 2019

• 109 optagne drenge

• 54 sjællændere, 10 fynboer og 45 jyder

• Fordelt lige ift. 7. og 8. klasse

• 45 drenge med ordblindhed 

• 10 drenge med diagnoser (ADHD, ADD, OCD, PTSD og Autisme)



DET PERSONLIGE ENERGISYSTEM



TJEK IND



MOTIVATION
ENERGI

ENERGI

• Jeg har lyst til at lære

• Jeg synes, faget er spændende 

• Jeg er klar til at yde en indsats

• Jeg har lært noget

• Undervisningen var spændende

• Jeg er tilfreds med min indsats
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TJEK IND





CAMPKONCEPT

”Målet er at indhente et mangeårigt fagligt efterslæb ved
målrettet indsats, øge drengenes generelle trivsel, øge selvindsigt og
selvstændighed. Få dem til at spørge sig selv, hvad fremmer min læring – og hvad 
kan jeg selv gøre?, At etablere netværk, som kan støtte hinanden i at vedholde nye 
vaner, når læringscampen er slut.”

➢ Læringslaboratorium 
➢ Faglig inspiration fra ”Synlig Læring”
➢ Inspiration fra Positiv Psykologi og KIPP
➢ KT på skoleskemaet – livsduelighed og personlig robusthed



FAGLIGHED PÅ 
DRENGEAKADEMIET

Den newzealandske uddannelsesforsker John Hattie præsenterede i 2009 en 
omfattende metaundersøgelse af, hvilke faktorer i skolen der påvirker elevers 
læringsresultater.
Han har sammen med sit forskerhold kigget på godt 900 metaanalyser, der er 
baseret på omkring 60.000 undersøgelser, hvor 245 millioner elever og lærere 
verden over har deltaget.

Kort fortalt er synlig læring en tilgang til undervisning og børnenes læring, hvor 
børnene hele tiden ved, hvad de skal lære, og hvilke skridt de skal tage for at nå 
deres mål. Synlig læring i undervisningen er et skift i elevernes tankegang 
omkring egen læring.



HATTIEPOINTER



EN DAG PÅ DRENGEAKADEMIET

• 0700-0720: Morgenrutiner: Sang, FA

• 0720-0800: Morgenmad

• 0800-0830: Fællessamling og holdtid

• 0830-1000: Læsning

• 1010-1140: Matematik

• 1140-1320: Frokost, mobiltid og personlig tid

• 1320-1450: Fysisk aktivitet og bad/omklædning

• 1450-1620: Skrivning

• 1630-1745: Karaktertræk

• 1745-1830: Aftensmad

• 1830-1845: Fællessamling

• 1845-1930: Holdtid og logbog

• 1930-2025: Træningscafé

• 2035-2125: Fritid

• 2130-2200: Aftenrutiner og god nat



Tydelighed og struktur
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FLERE VEJE TIL LÆRING











PÆDAGOGISKE GREB



FORVENTNINGER

Hvad kan drengene forvente af   
os – og hvad forventer vi af 
drengene?





DE 7 KARAKTERTRÆK



DE 7 KARAKTERTRÆK PÅ ARBEJDSPLADSEN

Selvkontrol i drengehøjde

❑ Bevare overblik og fokus

❑ Impulsstyring – at trække vejret og 
tænke ”Er dette den rigtige 
beslutning?”

❑ Balancerer mellem personlige behov, 
lyster og eksterne forventninger

❑ ”Get the job done” – ingen 
overspringshandlinger

❑ Vælge sine kampe med omhu

❑ Tænke over eget adfærdsmønster

❑ Vil mit næste ”move” give eller tage 
energi? 



MOTIVATION

Self-determination theory

- Alle mennesker er drevet af at få opfyldt 3 psykologiske behov:

❑ Selvbestemmelse
❑ Kompetence
❑ Samhørighed 



SELVBESTEMMELSE

- Meningsfuld indflydelse

❑ Vis, at aktiviteten er vigtig og vedkommende
❑ Forfølg initiativer 
❑ Giv valgmuligheder – og lad valget forpligte 
❑ Forklar krav og regler – vis at du vil eleverne det godt
❑ Ros for proces og ikke resultat



KOMPETENCE

- Fra voksenhøjde til drengehøjde 

Citat af Søren Kierkegaard:

Dansk filosof, cand. theol. og magister 
1813 - 1855

”At hjælpe er at forstå. 
Hvis det skal lykkes mig at føre et menneske mod et 
bestemt mål, må jeg først finde derhen,hvor han befinder
sig og begynde lige der.”



KOMPETENCE

❑ Zonen for nærmeste udvikling
❑ Struktur
❑ Positive forventninger (Rosenthal)
❑ Variation
❑ God feedback: Konkret, kærlig og konstruktiv

❑ 1-2-3 øvelse ☺



SAMHØRIGHED

- Det at være en del af et fællesskab

❑ Relationer til andre børn og voksne
❑ Følelsen af nærværhed – fx ved at blive lyttet til
❑ Fællesskabet mellem drengene skal plejes
❑ Fællesskabet mellem de voksne skal plejes





DEN SYNLIGT LÆRENDE DRENG -
OPSAMLING



DET LANGE SEJE TRÆK…



MENTORORDNINGEN 2019/20

• Mentorcentre i 8 byer

• Øget fokus på mentorordningen allerede i rekrutteringsprocessen 

• Mentorcentre tænkt ind i holddeling

• 2 møder i måneden

• Fritidsjobindsats i samarbejde med Adecco

• Forældreworkshops v. forældrevejleder 

• Mere individuel opfølgning



MENTORCENTRE



DRENGEAKADEMIET OG DETS MENTORORDNING ANNO 2019
- CITAT 

”Der skabes et trygt forum, hvor drengene kan dele deres 
bekymringer med hinanden, og hvor drengene kan støtte 
hinanden i at bruge redskaberne fra campen til at 
håndtere nogle af de udfordringer, de oplever til hverdag.”

Kvalitativ undersøgelse af Plan T, DrengeAkademiet og KøbenhavnerAkademiet (Rambøll, 2019) s. 11  
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TAK FOR NU


