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Oplæg ved Lisbet Nørgaard: 

ln@loekkefonden.dk/T:22534561



Tjek ind til oplæg om DrengeAkademiet



SYNLIG 

LÆRING I 

SPRINT

Drengeakademiets læringskoncept

- Synlig Læring i sprint -

MÅL:

✓ På kort tid at lære 

mest muligt

✓ Bevidsthed om 

læringsstrategier 

og 

selvstændighed i 

egen læring

OVERORDNEDE 

FAKTORER:

✓Relationsarbejde/relati-

onskompetence

✓Tydelighed & Struktur

✓Klare rammer/ ”Rå 

regler”

✓Klare eksplicitte 

forventninger

✓Autentisk stab

✓Staben som rollemodeller

✓Evidenbaseret/evidens-

informeret praksis

✓Højt energiniveau

✓Genkendelig systematik

KENDETEGN FAGLIG 

OG PERSONLIG 

LÆRING:

✓Individuelle mål

✓Refleksion over egen 

læring

✓Evaluering/feedback

✓7 karaktertræk som 

fundament

✓Styrkebaseret & 

anerkendende 

pædagogik

✓Dataorienteret

✓Fokus på progression

KLAR TIL AT LÆRE:

✓Fokus på fysisk og 

mental energi

✓2 – 3 timers daglig fysisk 

aktivitet og bevægelse

✓8 – 9 timers søvn

✓Begrænset adgang til 

digitale devices og mobil

LEDELSE

FORÆLDRE

DRENGE

✓Frihed til at lære i eget 

tempo og på egne 

præmisser

✓Vælger selv – valget 

forpligter

Kilde: DrengeAkademiet – Synlig Læring i sprint, 2016



https://www.youtube.com/watch?v=Powf2s8_iuY

https://www.youtube.com/watch?v=Powf2s8_iuY


DrengeAkademiets målgruppe

Målgruppekriterier:

Drenge, som

• går i 7. eller 8. klasse

• har et beviseligt fagligt efterslæb

• evt. mistrives i skolen eller 
generelt

• evt. mangler skolemotivation

• har nødvendige forudsætninger for 
at deltage i fællesskab

• har viljen til fuld deltagelse 24-7 i 
det fulde læringsprogram: 
Introcamp, hovedcamp og 
mentorordningsforløb  



Personlig/social læring og faglig læring –

hinandens forudsætninger

PERSONLIG OG SOCIAL 
LÆRING: 

Karaktertræk

Energi og Fysisk aktivitet

Holdtid

Præsentationsteknik

Fællesbriefinger

Refleksion 

Samtaler

Fritid

Måltider

FAGLIG LÆRING:

Fag: Læsning, stavning og matematiske 
færdigheder

Træningscafe

Mit fag



En dag på DrengeAkademiet

7.00 – 8.00: Vækning, morgenaktivitet, bad

8.00 – 8.30: Morgenmad

8.30 – 9.00: Fællesbriefing/Holdtid

9.00 – 10.30: Læsning

10.30 – 12.00: Matematik

12.00 – 13.30: Frokost + mobiltid

13.30 – 14.30: Fysisk aktivitet

14.30 – 16.00: Stavning

16.00 – 17.30: Læsning

17.30 – 18.30: Fritid + aftensmad

18.30 – 19.30: Aftenbriefing, holdtid, refleksion over dagen

19.30 – 20.30: Træningscafe

20.30 – 21.30: Fritid – mulighed for fysisk aktivitet

21.30 – 22.00: Godnat





Vi forventer det bedste hver gang!



Vi giver frihed til at lære i eget tempo og på 

egne præmisser



7 karaktertræk gør 

forskellen – og de 

kan læres



Du vælger selv – og dit valg forpligter



Vi opfører os ordentligt

• Staben fra DrengeAkademiet bestemmer i alle 
situationer

• Der skal være ro på skolen efter kl. 22.00

• Skolen må ikke forlades

• Mobning og voldelig adfærd tolereres ikke

• Rygning og indtagelse af alkohol, stoffer og andre 
rusmidler er forbudt



Evaluering på kort sigt.. Mens vi venter på resultater af 

følgeforskning

DrengeAkademiet

2016:

Rigtighedsprocent

✓Målbar udvikling i 
læsning: 39% - 68%

✓Målbar udvikling i 
stavning: 56% - 68%

✓Målbar udvikling i 
matematiske 
færdigheder: Tal og 
Algebra: 24% - 48%

✓Målbar udvikling på karaktertræk

✓Øget motivation for fysisk 
aktivitet



Mere om DrengeAkademiet

Litteratur:

• Nielsen, Bent Kock, Nørgaard Lisbet m.fl. DrengeAkademiet –
Synlig Læring i sprint, Akademisk Forlag, 2016

• Ørsted Andersen, Frans, Pædagogik på kanten, Mindspace, 2015

Publikationer:

• LøkkeFonden, DrengeAkademiet 2015, Vi gør det sammen -
http://www.loekkefonden.dk/WP/wp-
content/uploads/2016/03/Færdigt-hæfte-vi-gør-det-
sammen1.pdf, 2015

• LøkkeFonden, DrengeAkademiet 2016, Brænd for det du vil -
http://www.loekkefonden.dk/WP/wp-
content/uploads/2016/11/71387_DA2016_Aarets_haefte_210x2
10_TO.pdf

• LøkkeFonden, Synlig Læring i sprint – Sådan gjorde vi, 
http://www.loekkefonden.dk/WP/wp-
content/uploads/2016/04/Kolding-hæftet.pdf, 2015

• UVM, Erfaringsopsamling Intensive læringsforløb, 
http://www.loekkefonden.dk/WP/wp-
content/uploads/2016/01/Erfaringsopsamling-om-intensive-
læringsforløb.pdf, 2016

• Kristeligt Dagblad, De gode karaktertræk, 
http://www.loekkefonden.dk/WP/wp-
content/uploads/2016/04/KT-for-alle-elever.pdf, 2016

Hjemmesider:

• DrengeAkademiet Esbjerg Kommune: 

http://drengeakademiet.esbjergkommune.dk/

• Khan Academy, https://da.khanacademy.org/

• KIPP-skole-bevægelsen, http://www.kipp.org/

• LøkkeFonden: www.loekkefonden.dk

• LøkkeFondens intensive læringsunivers: 

www.laeringisprint.com

http://www.loekkefonden.dk/WP/wp-content/uploads/2016/03/Færdigt-hæfte-vi-gør-det-sammen1.pdf
http://www.loekkefonden.dk/WP/wp-content/uploads/2016/04/Kolding-hæftet.pdf
http://www.loekkefonden.dk/WP/wp-content/uploads/2016/01/Erfaringsopsamling-om-intensive-læringsforløb.pdf
http://www.loekkefonden.dk/WP/wp-content/uploads/2016/04/KT-for-alle-elever.pdf
http://drengeakademiet.esbjergkommune.dk/
http://www.kipp.org/
http://www.loekkefonden.dk/


Tjek ud, og tak for jeres tid


