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GUTTAS CAMPUS 2018
Et pilotprosjekt inspirert av det danske
Drengeakademiet
Det første kullet av Guttas Campus startet med 30 gutter fra 16 ungdomsskoler i Oslo. Kan gutter med store faglige utfordringer få bedret sine
forutsetninger og resultater på kort tid? Hvordan gjøre gutta klare til
å lære, glade for å lære og gode til å lære i løpet av 13 intense dager i
sommerferien?
Det ble jobbet både med fag og karaktertrekk, med bakgrunn i fagstabens solide kunnskap om læringsmodeller, spilleregler, strukturer og ulike
systemer for støtte og tilbakemelding.
Sommeren 2018 ønsket vi for første gang velkommen til Guttas Campus
unike læringsunivers. Et læringsunivers hvor 30 gutter i 13 intensive dager
får tilbake lysten til å lære og arbeider målrettet og systematisk for å
innhente faglig etterslep i lesing, skriving og regning. Etter at læringscampen var ferdig ventet et solid og innovativt mentorprogram på å
fortsette å støtte hver enkelt gutts videre positive utvikling etter campen.
Uansett bakgrunnen til guttas faglige utfordringer er vår tilnærming at vi
er stolte av dem og tror på deres potensial. De har frivillig valgt å benytte
denne muligheten til å få hjelp til å fullføre sin utdanning. Dermed bringer
vi dem nærmere en realisering av deres framtids drømmer.
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REISEN MOT NYE HORISONTER
Vi oppmuntrer gutter som står i fare for å falle ut av skolen til å ta hoppet inn i det ukjente. Når gutta har landet
på ”bunnen” i forhold til sine utfordringer, er det bare én vei i deres personlige læringsreise, og det er oppover.
Det er gutta selv som må gå den trinnvise oppstigningen, men med forsiktige dytt og faste instruksjoner er det
vår oppgave å veilede dem trygt på veien til nye vaner og nye spor slik at de i sitt eget tempo kan gå mot målet:
inn i fellesskapet hvor de kan finne sin plass.
LÆRINGENS FORANKRING
Guttas Campus symboliserer bare begynnelsen på guttas læringsreise mot nye horisonter. Ambisjonen med
Guttas Campus er å skape de rette forutsetningene for at gutta skal kunne fortsette de gode vanene de har
fått når de kommer tilbake til sine vante omgivelser etter sommerferien. Med andre ord er det den langsiktige
innsatsen som teller om utbytte fra det intensive læringsforløpet skal ha varig effekt. Gutta må jobbe beinhardt og fokusert – selv når det blir vanskelig og de står overfor motgang.
Vi kaller det viljestyrke:

Gi aldri opp

Dette heftet gir leseren konkrete innblikk og eksempler på hvordan vi jobber for å få gutta til å holde seg på
rett spor underveis og særlig i tiden etter at selve campen er gjennomført.
Velkommen til Guttas Campus læringsunivers – og god lesing!

Det frie spring
Du hopper
i det

r
,e
n
e r.
enn ve
r
u
d
anb po
å
p
d
p
te r o
m
e
e
b
kna d et
ssa
llge l g d
æo , o
t tf
ipee ere
sep
ejo vid
rh
igr
ei
nhla
v
o
n
rsa
Pet t re e
u
r g t ba
å
N de

7

LÆRINGSKONSEPTET OG FILOSOFIEN
BAK GUTTAS CAMPUS
Guttas Campus består av to hovedelementer: En intensiv 13 dagers læringscamp
og en mentor-ordning som varer i halvannet år.
EN HELHETLIG INNSATS
Guttas Campus bygger blant annet på det danske konseptet DrengeAkademiet,
som springer ut fra Løkkefonden. DrengeAkademiet har helt siden 2012 fungert
som et læringslaboratorium for å generere ny kunnskap om hva som fungerer for vår
målgruppe. I dette konseptet kommer det faglige læringsbegrepet fra den nyeste
utdanningsforskningen, hvor spesielt John Hatties grundige analyse og konsept om
«Synlig Læring» har vært sentralt for prosjektets utvikling og valg av læringsstrategier.
I tillegg bygger prosjektet på erfaringer fra de Amerikanske KIPP Charter Schools,
som med stor suksess har lykkes i å bryte negative utdanningsmønstre i belastede
områder over hele USA.
Vi har også lagt vekt på de senere års svært viktige hjerneforskning om ”ungdomshjernen”.
Vi er svært inspirert av såkalt ”positiv psykologi” og de 7 personlige karakter-trekk
som KIPP-skolene sammen med de ledende forskerne Martin Seligman, Chris
Petersen og Angela Duckworth, har identifisert som avgjørende for menneskers
trivsel og evne til å lære. Karaktertrekkene har bidratt til å systematisere arbeidet
med å utvikle de personlige og sosiale ferdighetene til gutta som er med, med et
fokus: å lære å lære. Vi betrakter personlig og faglig læring som forutsetninger for
hverandre, og jobber derfor med et integrert fokus på begge.
INGEN KAN ALT, MEN ALLE KAN NOE
Vår pedagogiske og didaktiske tilnærming er styrkebasert. Det vil si at utgangspunktet for undervisningen er at vi alle er forskjellige, og måten vi lærer på er derfor
også forskjellig. Vi tilbyr et fysisk læringsrom med varierte analoge, digitale og praktiske arbeidsmetoder for å understøtte hvert individs styrker, behov og læringsmål.
Rammen gutta skal navigere innenfor er fleksibel slik at de er fri til å oppdage og
lære mer om sine læringspotensialer og strategier.
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Gjennom løpende dialog, selvevaluering og tilbakemelding, blir gutta fortløpende invitert til å reflektere
over sine egne læringsprosesser. Tilnærmingen sikrer
også at læringsmålet alltid er synlig og relevant for
den enkelte gutt.
ENERGI FOR BEDRE LÆRING
Guttas læring understøttes av en modell for energistyring som opererer med fire dimensjoner.
Energistyringen preger alle aspekter av det daglige
programmet under Guttas Campus.

fysiske energien

Den
handler om energien gutta
har tilgjengelig. Den blir understøttet av faste
leggetider, et sunt kosthold uten sukker samt
daglige fysiske aktiviteter som er en integrert del av
både undervisning og fritid.
Den enkelte gutt må være bevisst på sin
og betydningen den har når
han møter utfordringer. Hvis grunnholdningen er
negativ – jeg kan ikke, jeg vil ikke, jeg tør ikke, jeg
gjør det ikke – er det vanskelig å komme "oppover
bakken". I stedet snakker vi med gutta om hvordan
de kan forandre sine tanker til et mer positivt syn på
utfordringene.

følelsesmessige energi

mentale energi

Guttas
handler om fokus og
understøttes blant annet av kun en times mobiltid
per dag, samt ingen tv – eller dataspill. Det gir et
større rom for fordypelse når gutta daglig skal løse
oppgaver som krever deres fulle oppmerksomhet. I
tillegg jobber vi med forskjellige puste – og

spirituelt

STYRKE

mentalt

fokus

emosjonelt

kvalitet

FYSISK

kvantitet

meditasjons-øvelser, som hjelper gutta med å finne
ro og holde fokus når tankene spinner og de blir
ukonsentrerte.
Den spirituelle energien, som også kan betegnes
som
, handler om å brenne for
noe. Gutta må lære å finne mening i det de gjør, og
derfor må de alltid sette seg mål og forholde seg til
hvordan de skal nå målene.

meningsenergien

KARAKTERTREKK SOM
GRUNNLAG FOR LÆRING
De 7 personlige karaktertrekk er en del av alle aktivitetene som foregår på Guttas Campus og ligger til
grunn for alt vi gjør. De er overalt, og er bl.a. synlige
på plakater og t-skjortene til alle de voksne. I tillegg
kommuniserer alle de voksne daglig karaktertrekkene i fagene, samlingene, under de fysiske aktivitetene og i de individuelle sesjonene med gutta.
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DE SYV KARAKTERTREKKENE:
Selvkontroll – å ha selvdisiplin, og å kunne
kontrollere sine følelser og reaksjoner.
Vi sier:

Tell til 10

Engasjement – å la seg begeistre og involvere
seg i læring
Vi sier:

Brenn for dine mål

Viljestyrke – å bli når noe er vanskelig,
og komme seg videre når man sitter fast.
Vi sier:

Gi aldri opp

Sosial kompetanse – å lese og navigere
i andres følelser og motiver.
Vi sier:

Best sammen

Takknemlighet – å sette pris på erfaringer,
opplevelser og andres handlinger.
Vi sier:

Si takk

Optimisme – å forvente det beste i alle situasjoner
og jobbe innenfor den forventningen.
Vi sier:

Tro på det

Nysgjerrighet – å være sulten på å oppleve
og forstå mer av verden.
Vi sier:
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Prøv, se og lær

STYRKER OG UTVIKLINGSOMRÅDER
De 7 karaktertrekkene kan virke abstrakte og
vanskelige å forstå, men de små hjelpesetningene
som relaterer seg til hver av karaktertrekkene
hjelper gutta godt på vei. Med karaktertrekkene
som utgangspunkt øver gutta seg hele tiden på
å reflektere over og evaluere sine handlinger og
tenkemåter. Dette gir dem større forståelse for egne
styrker og utviklingsområder. Som et verktøy for
guttas selvevaluering bruker vi loggbøker og kontinuerlig tilbakemelding fra både de andre gutta og
de voksne.
PERSONLIGHETEN ER FORMBAR
De 7 karaktertrekk er ikke medfødte talenter, men
styrker som kan læres, trenes og utvikles gjennom
hele livet. Vi jobber med karaktertrekk på mange
forskjellige måter. For eksempel utnevner vi dagens
mann hver dag, som går til den av gutta som har vist
seg spesielt god på å uttrykke dagens karaktertrekk.
Dette gjør gutta mer klar over hvordan forskjellige
karaktertrekk kan uttrykkes i praksis.

DU ER HVA DU TENKER
Når vi introduserer karaktertrekkene til gutta, møter
vi ofte motstand fra flere som sier: jeg kan ikke, jeg
vil ikke, jeg tør ikke og jeg gjør det ikke.
Guttas uttalelser reflekterer et fastlåst tankesett
(fixed mindset), hvor de ser på sine egne evner og
faglige ferdigheter som noe statisk, noe medfødt
som de ikke kan endre. De vet ikke at de faktisk
selv kan gjøre en forskjell ved å endre sin tankegang. Flere av gutta er vant til å gi opp når det blir
vanskelig, ignorere utfordringer og ikke bruke
tilbakemelding konstruktivt.
På Guttas Campus går vi aktivt inn i guttas forestilling om at de ikke kan endre den de er. Vi presenterer dem for en mer utviklende tankegang (growth
mindset) hvor språk bl.a. er spesielt viktig.
SPRÅK SOM VIRKEMIDDEL
Hvis en gutt møter en utfordring med "jeg kan det
ikke", bytter vi perspektivet ved å legge til en liten,
men viktig – "ennå".

Det blir tydelig at både holdning og selvtillit er av
stor betydning for om gutta vil lykkes.
Med ordet "ennå" signaliserer vi at det nytter å
prøve, det nytter å fortsette å kjempe og vi viser
gutta at ved å gjøre en hard innsats, se positivt på
utfordringer og ta imot tilbakemeldinger kan de
forbedre sitt faglige nivå betydelig.
Vi kaller det optimisme:

Tro på det

FEIL HJELPER MEG TIL Å LÆRE
På Guttas Campus er det mange av gutta som ser
negativt på det å feile, som er et typisk mønster i et
fastlåst tankesett. Gjennom livet har de tilegnet seg
ulike strategier for å skjule sine feil fordi de er redde
for å fremstå som uintelligente. Vi ønsker å jobbe
vekk fra en «null-feils-kultur». Derfor jobber vi aktivt
mot å skape en læringskultur der gutta blir vant til
å se sine feil som muligheter for læring snarere enn
begrensninger av sin egen kunnskap. Feil danner
grunnlag for ny læring og personlig utvikling.
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MENTOR-PROGRAMMET
ET STERKT OG STØTTENDE OPPFØLGINGSPROGRAM
Guttas Campus har etablert et ambisiøst og omfattende mentorprogram for å støtte guttas videre
positive utvikling etter campen.
Hensikten med mentorprogrammet er å støtte
guttas nye vaner ved å bygge bro mellom campen
og deres hverdag, og hjelpe dem med å få nytt
fotfeste i skolen.
Etter at gutta har fullført sin to ukers læringscamp
får hver av dem tildelt en personlig mentor som skal
støtte ham gjennom året i 10. klasse, og følge ham i
den kritiske overgangen mellom ungdomsskole og
videregående skole.
Mentoren skal:
• Hjelpe til med å fastholde gode vaner som
er opparbeidet på campen
• Stimulere den personlige, faglige og sosiale
utviklingen
• Inspirere, motivere og skape optimisme
• Være rollemodell
• Kunne yte praktisk bistand
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Mentorene er voksne, kloke, omsorgsfulle og
vanlige mennesker med livserfaring. De skal heie
på guttene, lytte til dem, utfordre dem, støtte
dem og hjelpe dem til å beholde troen på seg
selv. Mentoren er en spesiell veileder, på guttens
premisser, hvor rollen er en annen enn lærerrollen
og foreldrerollen Mentoren skal møte sin gutt minst
to ganger pr. måned fra august 2018 til desember
2019, og følge opp på telefon, e-post eller Skype
etter behov.
Guttas Campus har egne veiledere for mentorene
med grundig pedagogisk og psykologisk kompetanse og erfaring.
Det er her vi bruker uttrykket:

Prøv, se og lær

PÅ VEI MOT ØKT SELVSTENDIGHET
Møtene mellom mentor og gutt avhenger av guttens spesifikke behov, mål
og ønsker. Møtene kan bl.a. dreie seg om skolearbeid, refleksjon rundt
karaktertrekkene, praktiske samarbeidsøvelser, refleksjonsøvelser, vanetenkning, loggbokskriving, energistyring, oppfølging og definering av nye
mål, fysiske aktiviteter, hjelp til å få jobb, "gutteprat" og lignende.
Samlet sett arbeides det med å utvikle guttas selvinnsikt og indre robusthet.
Gutta må lære å reflektere over sin egen situasjon og bruke refleksjonene
konstruktivt som hjelp til selvhjelp. De må lære å lære ved å ta ansvar og
dermed bli i stand til å gå for sine mål ved å bruke sine egne styrker og
ressurser.
Vi kaller det engasjement:

Brenn for dine mål
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FELLESSKAPET SOM STØTTE FOR LÆRING
Ved slutten av Guttas Campus har gutta etablert et stort nytt nettverk av sterke vennskap hvor de kan hente
støtte. Det er en bonus at gutta har mulighet til å gjenbesøke det fellesskapet som de sammen skapte
gjennom Guttas Campus.
Guttene samles sammen med lagledere og lærere to ganger per halvår for å opprettholde kontakten og for å
utveksle erfaringer i et trygt rom. Her kan de snakke, lytte og sparre hverandre i forhold til hverdagens utfordringer. Det gir dem innsikt i andre og nye måter å gjøre ting på, og kan dermed bidra til at gutta fortsetter å
lære av og med hverandre.
Vi kaller det sosial kompetanse:

Best sammen

På guttesamlingene kan gutta få profesjonell og personlig sparring i mindre grupper, hvor det er rom for å
snakke og diskutere konfidensielt.
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VÅRE

PRINSIPPER

1. VI FORVENTER DET BESTE
– HVER GANG
2. VI GIR HVERANDRE FRIHET TIL
Å L Æ R E I E G E T T E M P O O G PÅ
U L I K E M ÅT E R
3. K ARAKTERTREKK K AN L ÆRES
O G UTGJØR EN F ORSK JELL
4 . D U V E L G E R S E LV – O G TA R
A N S VA R F O R D I T T VA L G
5. VI OPPFØRER OSS ORDENTLIG
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INVOLVERING AV GUTTAS NÆRMILJØ
BEST SAMMEN
Det er mange aktører i spill når de modige gutta begir seg ut på denne læringsreisen – alt fra lydhøre sponsorer og samarbeidspartnere til et dedikert stabsteam, støttende mentorer, støttende foreldre og lærere på
skolen. Alle parter må bidra maksimalt for at Guttas Campus skal ha en langvarig og positiv effekt for gutta.
Vi har ALLE et ansvar for at reisen skal bli en suksess, og at den enkelte gutt skal kunne nå sine framtidsdrømmer.
Ingen står alene.

Best sammen

Guttas Campus involverer guttas foreldre både før, under og etter campen, og kobler på lærere og skole.
Det sikrer en kontinuerlig dialog om guttas personlige utvikling og gir et klart medansvar til lokalsamfunnet
til å støtte gutta så godt som mulig – både i skole og fritid.

Foreldre

Mentor

Guttas Campus
2018:
Guttas intensive
læringsreise i
fellesskap
med andre

Skole
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UTFORDRINGER OG SELVKONTROLL
Av erfaring vet vi at det er viktig å anerkjenne følelsen av at det er vanskelig – fordi det ER vanskelig på Guttas
Campus! Men like viktig er det å vise at vi voksne tror på at gutta kan takle utfordringene – at det nytter å kjempe
og gjøre en innsats. Gutta lærer å tenke annerledes når de møter motgang og ting blir vanskelig. De lærer å
kontrollere og håndtere negative tanker og følelser.
Vi kaller det selvkontroll:

Tell til 10

Nedenfor vises forskjellige eksempler på hvordan en telefonsamtale mellom gutt og foreldre kan være når gutten
ringer til foreldrene fra leiren.
Vår tilnærming er at gutta har gjort et valg som de forplikter seg til å få mest mulig ut av. Derfor er det tredje
svaret klart å foretrekke hvis gutten skal bli hjulpet til å gjenvinne grepet og troen på at han faktisk KAN klare det.

HVA SVARER VI TIL: "DET ER FOR TØFT"
1. SVAR: Det er ikke ok. Vi skal snakke med de voksne.
2. SVAR: Det er ikke meningen at du skal ha det sånn. Det er feil når noe er tøft.
3. SVAR: Det er jeg glad for å høre – det er et tegn på at du kjemper. Fortsett sånn
– du gjør det riktige! Anerkjenner at det er hardt og sier samtidig at det er
naturlig hvis man vil noe i livet at det vil være tøft innimellom.

Naturligvis er det vanskelig for gutta å se meningen her og nå – i øyeblikket. Men når de etter 13 dagers
beinhardt arbeid står stolte foran sine foreldre med diplomer og faglige resultater i hånden, kan de ofte
se tingene i et større perspektiv.
Det er noe som guttene setter pris på og er takknemlige for.
Under campen bruker vi uttrykket:
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Si takk
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Rå regler
Slik vil vi ha det på Guttas Campus

 Vær på plass når aktivitetene begynner
 Følg de beskjeder som blir gitt av de voksne
 Behandle gutta og voksne med respekt
 Hold deg på skolens område
 Kom til ro kl. 23:00
Det er strengt forbudt
å mobbe, true eller utøve vold
å røyke eller bruke alkohol og andre rusmidler
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FORELDRE SOM FØLGER OPP
Under Guttas Campus siste fase deltar foreldrene på nok et foreldremøte – denne gangen med fokus på
guttas retur til skolen, mentorprogrammet og det generelle videre løp.
Foreldrene veiledes i hvordan de kan hjelpe sin sønn med å fastholde sine nye gode vaner så de unngår å falle
tilbake til gamle rutiner når hverdagen kommer. Det gjør de bl.a. ved å:
•
•
•
•
•
•

lytte til guttens signaler og legge merke til den nye atferden
støtte alt som peker i nye retninger
bekrefte og anerkjenne at det fortsatt krever mye innsats
insistere på at det skal jobbes videre
opprettholde et positivt og konstruktivt press
motstå å gi etter for det de på forhånd vet er feil

Vi henviser til våre digitale læringsressurser på www.guttascampus.no, hvor gutta kan finne tilbake til fagportalene til Frontread, Socrative, Apropos, Kikora, Khan Academy og se igjen hva de lærte.
SAMARBEID MED SKOLE
Guttas Campus jobber for å skape de mest optimale rammer for at gutten ved slutten av 10. klasse kan stå med
positive forventninger til framtiden og muligheter for utdanning og jobb. Like viktig som det er at foreldrene
er innstilt for å støtte sin sønn i sin videre læringsprosess – er det like verdifullt at kontaktlærer ved skolen har
kjennskap til campen og hører på guttens personlige erfaringer.
I den forbindelse mottar skolen et brev om guttens generelle læringsreise og Guttas Campus læringskonsept.
I tillegg mottar både foreldre, mentor og skolen guttens individuelle styrkeprofil. I styrkeprofilen har hver gutt
– i nært samarbeid med campens voksne – fortløpende definert personlige mål og sterke sider, blant annet hva
de helt konkret skal jobbe med videre.
Foreldre, mentor og skolen mottar også en exit-video, hvor den enkelte gutt selv forteller hva han har lært fra
oppholdet på Guttas Campus. I videoen beskriver han hvilke gode
erfaringer han har hatt med å lære, hva han har blitt inspirert til å gjøre mer av, og hva han skal gjøre når han
kommer hjem.
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KONKRETE VERKTØY
GUTTA TAR MED SEG VIDERE
MÅLTRAPPEN:
INDIVIDUELLE LÆRINGSMÅL MED EN TYDELIG RETNING
På Guttas Campus jobber vi med synlige læringsmål. Gutta har
individuelle faglige måltrapper, som trinnvis illustrerer hva de har
jobbet med, hvor de er nå og hva neste mål er på veien videre.
Gutta får med seg sine måltrapper hjem etter campen, så de hele
tiden vet hva de skal jobbe med. På den måten er måltrappen et
verktøy som hjelper gutta å ta medansvar for egen videre faglig
læring.

Måltrappen i skriving
HVORDAN
Jeg kan bruke min nye skrivekompetanse
Jeg vet hva mitt neste skritt er

er
Repet >><<<<
>>
>>><<<

i MATTE
epeter <<<<
RMåltrappen

>>>>
>>><<<
JEG VET HVA
SUBSTANTIV ER

Jeg kan bruke
en/et for å finne
substantiv

Jeg kan finne ti
substantiv på 10
sekunder

Jeg vet når et
substantiv skal ha
stor bokstav

Jeg kan bruke jeg/å
for å finne verb

Jeg kan bøye verb i
ulike tider

LOGGBOKEN:
PERSONLIGE REFLEKSJONER OVER EGEN LÆRING
Gutta reflekterer daglig over egen læring under campen. Hver
kveld har de tid til å reflektere, hvor de skriver loggbok om hva de
har opplevd og lært. Gutta skriver om sine forventninger og mål
– både på kort og lang sikt – og ikke minst om innsatsen de skal
gjøre for å nå målene.
Loggboken blir dermed guttas personlige historie om seg selv
og campen, som etter campen vil minne dem om de bindende
valgene de har gjort.
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Jeg kan alfabetet
og bruker stor
bokstav etter
punktum

Jeg kan finne
adjektiv
og adverb

Jeg kan slå opp i
digital ordbok

Jeg kan variere
tekstens innhold
ved å bruke adverb
og adjektiv

Jeg vet at Å står
foran et verb og
OG knytter verb
i samme tid
sammen

Jeg kan beskrive
meg selv med ti
adjektiv

Jeg bytter ikke
verbtid i samme
tekst

Jeg kan bruke
substantiv riktig i
egen tekst

Jeg vet hvordan jeg
finner verbtid
i ordboka

Jeg kan legge
sammen
tosifrede tall:
39+89=128

Jeg kan legge
sammen desimaltall:
4,3+7,1=11,4

Jeg kan tenkeskrive

Jeg kan bruke
skriverammer for å
bygge opp en tekst

Jeg kan bruke
modelltekster

Jeg bruker stor
bokstav etter
punktum

Jeg kan trekke fra
hverandre ensifrede
tall:
9-7=2

Jeg kan trekke fra
hverandre
tosifrede tall:
78-39=39

Jeg kan trekke fra
hverandre flersifrede
tall:
1657-489=1168

Jeg kan trekke fra
hverandre
desimaltall:
9,6-3,5=6,1

Jeg kan dele et
ensifret tall på et
ensifret tall:

Jeg kan dele et
tosifret tall på et
ensifret tall:

Jeg kan gange
tosifrede tall med
hverandre:
78·39=3042

Jeg kan gange
flersifrede tall med
hverandre:
1657·489=810237

96:3 = 32

Jeg kan dele et
flersifret tall på et
ensifret tall:
736:4 = 184

Jeg vet hva LOSE er

Jeg klarer å finne
egne feil og bruke
AppWriter

Jeg vet at punktum
og komma gjør
teksten min lettere
å lese

Jeg tør be andre
elever lese teksten
min

+(4-3)=4-3=1
-(7-4) 0-7+4=-3

Jeg kan regne med
potens og kvadratrot:
32= 3 x 3 = 9 og
√49 = 7

Jeg kan bruke
regnerekkefølgen

JEG KAN SETTE TALL
I REKKEFØLGE
JEG KAN REGNE
MED BRØKER

3

Jeg kan gange og dele
med 102 (= 100):
3,4 x 100 = 340

Jeg kan gange og dele
med 1.000,
10.000, 100.000 osv.:
3,4 x 10.000
= 34.000

+

4
6

6

Jeg kan sette
brøker i rekkefølge:

5

-

2
5

3

.

2
3

=

3

:

2
3

<->

3
4

.

-

1
3

-

2
5

-

1
1

Jeg kan finne
prosentdelen av
et tall:

0,11 = 11 %

Jeg kan gjøre om
fra desimaltall til brøk
og omvendt:
17
0,17=
100

40 kr av 200 kr
= 20%

Jeg kan finne en
promille av et tall:

Jeg kan gange og dele
to potenser
med hverandre:
a6 x a4 = a10 og

Jeg kan løse ligninger
av typen:

a8

x + 14 = 107
Jeg kan gjøre om fra
desimaltall til prosent
og omvendt:

15% av 200 = 30

Jeg kan finne ut hvor
stor prosent noe er av
et tall:

10‰ av 5000 = 50

5

JEG KAN REGNE
UT OMKRETS OG
AREAL VED HJELP AV
VARIABLER
JEG KAN REGNE MED
VARIABLER
JEG KAN LØSE
LIGNINGER
JEG KAN SKRIVE OM
MELLOM DESIMAL,
PROSENT OG BRØK

a5

Jeg kan løse ligninger
av typen:
X
4

=8 og 3x = 27

MÅL
6x - 12 = 2x + 12

40% =

2
5

Jeg kan gange i
parentes og dele
med parentes
a(a+b) = a2 + ab og
c(c+d)
c

Jeg kan løse ligninger
av typen:

Jeg kan gjøre om
mellom prosent, brøk
og desimaltall:

= a3

Jeg kan formlene
for å regne ut areal
og omkrets av
rettvinklede figurer

Jeg kan regne ut areal
og omkrets ved hjelp
av tall

Jeg kan regne ut areal
og omkrets ved hjelp
av variabler

=c+d

Jeg kan forenkle
algebrauttrykk:
(a-b)(a+b) - d2
= a 2 - b2 - d 2

= 0,4

Jeg kan sette
potenser og røtter
i rekkefølge:
22-24-33

6

Jeg kan sette
blandede tall
i rekkefølge:

12

Jeg kan dele en brøk
på en annen brøk:
4

1
8

2

=

Jeg kan gange
sammen to brøker:
4

Jeg kan sette
hele tall og
desimaltall
i rekkefølge:
0,2 - 1 - 2 - 14 – 103

7

=

Jeg kan trekke en brøk
fra en annen:
4

Jeg liker å skrive!

Jeg vet hvordan
jeg kan variere
setninger

isjon
repet >>>><<<<
>>><<<

Jeg kan legge
sammen to brøker:

6

Jeg klarer å
forbedre egne
tekster

Jeg kan skrive en
tekst sammen med
en annen

Jeg vet hvorfor
variasjon er viktig

Jeg vet hvor jeg
finner hjelp til
tekstbinding

JEG KAN REGNE MED
PROSENT % OG
PROMILLE ‰

Jeg kan gange og dele
med 101 (=10):
3,4 x 10 = 34

Jeg kan få
meningene mine
fram i en tekst

Jeg kan fem
tekstbindingsord

Jeg vet hvilke
feil som er mine
utfordringer

isjon
repet >>>><<<<
>>><<<
Jeg kan regne ut
parenteser med pluss
eller minus foran:

Jeg vet hvordan jeg
endrer tekst med
tekstbinding

Jeg vet hvordan
jeg kjører en
stavekontroll

JEG KAN REGNE MED
POTENSER AV 10

JEG KAN REGNE
MED DIVISION
(DELE)

Jeg forstår hvorfor
man trenger
tekstbinding

Jeg kan bruke
stavekontroll når
jeg skriver

Jeg vet hvordan jeg
bruker funksjonen
søk/erstatt

Jeg kan lese teksten
min høyt for å
forbedre den

JEG KAN REGNE MED
REGNEREKKEFØLGE

8:2 =4

Jeg kan bruke
gangetabellen:
1-2-5-10 &
3-6-9 &
4-7-8

Jeg kan gange
ensifrede tall med
hverandre:
9·8=72

JEG KAN BRUKE
ULIKE SKRIVESTRATEGIER

Jeg vet hvordan
man blir medlem
av klubben
«Astronomer mot
orddelingsfeil
(AMO)»

isjon
repet >>>><<<<
>>><<<
JEG KAN REGNE
MED SUBTRAKSJON
(MINUS)

JEG KAN REGNE
MED ADDISJON
(PLUSS)
Jeg kan legge
sammen
ensifrede tall 9+8=17

JEG VET
HVA STAVEKONTROLL ER

Jeg vet at ord
forandrer mening
når de deles

Jeg vet hvordan jeg
finner synonymer

JEG VET HVORDAN
JEG KAN FORBEDRE
TEKSTER
JEG VET HVA
VARIASJON ER

Jeg vet at komma
på feil sted kan
være livsfarlig!

JEG VET HVA
TEKSTBINDING ER

JEG VET HVA
SAMMENSATTE
ORD ER

Jeg kan noen regler
for å unngå
orddelingsfeil

JEG KAN REGNE
MED
MULTIPLIKASJON
(GANGE)

Jeg kan legge
sammen
flersifrede tall:
3488+927=4415

GULLKORNBOKEN:
INDIVIDUELLE STRATEGIER FOR Å LÆRE
Et annet verktøy som gutta tar med hjem er den såkalte gullkornboken. Den er en individuell bok som gutta bruker til å reflektere
over hva de lærer i fagene. Gullkornboken har mange fordeler.
Den hjelper gutta til å formidle og huske hva de lærer, den gjør
dem mer bevisste på sine egne læringsstrategier, og den hjelper
dem til å overføre det de har lært under campen til andre sammenhenger.

JEG KAN BRUKE
ORDBOK

JEG VET HVA
ADJEKTIV OG
ADVERB ER

JEG VET HVA
VERB ER

JEG VET HVORDAN
JEG NÅR EN
MOTTAKER

er
Repet >><<<<
>>
>>><<<

Jeg kan formidle det jeg har lært

3
2

=

√2 - 4,5 - 22 - 3 ½

9
8

Jeg kan dele et
flersifret tall på et
tosifret tall:

MÅL

1464:12 = 122

GULL

MINE HELT EGNE

korn

Navn:

LOGG

BOk

Navn:
Lag:
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RESULTATER FRA GUTTAS CAMPUS 2018
Guttas Campus 2018 var den første i rekken i Norge, og således et pilotprosjekt.
Vi ønsket å måle hvilken effekt campen hadde på guttas faglige utvikling. Gutta ble testet to ganger i
henholdsvis regning (tall og algebra), lesing og skriving. Første test var før selve campen startet, under
introcampen. Andre testen fant sted siste dagen av Guttas Campus.
Vi gleder oss over den samlede progresjon som resultatene viser. Det overbeviser oss om at det vi gjør gir
mening og har positiv verdi for gutta. De høster synlig fruktene fra sin egne målrettede innsats.
I kakediagrammet fremgår resultatene fra regning, skriving og lesing uttrykt i prosentpoeng, dvs. den
gjennomsnittlige andel riktige besvarelser før og etter campen.
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GJENNOMSNITTLIG FREMGANG FOR GUTTAS CAMPUS 2018
Prosent riktige svar på før – og etter – kartlegging

SKRIVING

LESING

REGNING

Før

Før

Før

29 %

Etter

51 %

35 %

36 %

Etter

62 %

Etter

54 %
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VI GIR ALDRI OPP

For mer informasjon om Guttas Campus: www.guttascampus.no
For mer informasjon om DrengeAkademiet og Løkkefonden i Danmark: www.loekkefonden.dk
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