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DRENGEAKADEMIET GENNEM SEKS ÅR
Siden pilotprojektet i 2012 har DrengeAkademiet været et læringslaboratorium, hvor vi hvert år har
udviklet og bygget videre på de foregående års erfaringer – fra best practice til next practice.
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DRENGEAKADEMIET (DA) 2012

DA 2014 — SYNLIG LÆRING I SPRINT

Fra dreng på kanten til ung i fællesskabet. Den første
udgave af DrengeAkademiet havde 25 drenge med.
Opgaven var at finde ud af, om det kunne lade sig
gøre at flytte drenge med faglige udfordringer i skolen
markant på kort tid, og hvad der skulle til af ressourcer.

Differentiering af indsatsen var et hovedtema det tredje
år. Opgaven var at gøre hver dreng klar til at lære, glad
for at lære og god til at lære. Det fundamentale kom
helt på plads – ledelse af læring og rammer for læring.

DA 2013 — SÅDAN GØR VI

DA 2015 — VI GØR DET SAMMEN

Det andet år var der fokus på at udvikle konceptet både
kvalitativt og kvantitativt, nu med 100 drenge. Der
blev især arbejdet med principper, struktur, læringsmodeller, regelsæt, energi, synlig læring og feedback.

Det fjerde år var integration overskriften på campen.
Hvordan skaber vi afgørende indsigter på en personlig
rejse i et lærende fællesskab?

DA 2016 — BRÆND FOR DET DU VIL

DA 2017 — GIV ALDRIG OP

Vi sætter rammerne – drengene leverer indsatsen.
Det femte år havde vi særligt fokus på de stilladser,
der understøtter den synligt lærende dreng. De
7 karaktertræk fik liv alle steder og hele tiden, og
digitale læringsmetoder blev bragt niveauer videre.

I år har vedvarende læring og forankring været et
stående udviklingsfokus. Det er nødvendigt med et
stærkt understøttende efterforløb, hvis drengenes
faglige og personlige udbytte skal styrkes på længere
sigt. Vi har derfor intensiveret fokus på mekanismer og
værktøjer, der fremmer og fastholder drengenes positive udvikling – også efter, at drengene har gennemført
akademiet.
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I sommerferien 2017 bød LøkkeFonden for sjette år i træk 7.-8. klasses drenge fra hele landet velkommen i
DrengeAkademiets særlige læringsunivers. Et læringsunivers, hvor 100 drenge i 14 intensive dage genvinder
lysten til at lære og arbejder målrettet for at indhente faglige efterslæb i dansk og matematik.
Uanset baggrunden for drengenes faglige udfordringer, er vores tilgang, at vi er stolte af dem og tror på deres
potentialer. De har truffet et valg, der vil styrke deres muligheder for videre uddannelse og dermed bringe dem
endnu tættere på virkeliggørelsen af deres fremtidsdrømme.
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DET LANGE SEJE TRÆK — REJSEN MOD NYE HORISONTER
Gennem tiden har vi opmuntret flere drenge på kanten til at tage det lodrette spring ud i det ukendte.
Når drengene først er landet på bunden af udfordringernes land, er der kun én vej i deres personlige læringsrejse, og det er op ad bakken. Det er drengene selv, der skal foretage den trinvise opstigning — men med blide
skub og faste anvisninger er det vores opgave at guide dem sikkert på vej ad nye spor og i eget tempo mod
målet: ind i fællesskabet.
LÆRINGENS FORANKRING
DrengeAkademiet symboliserer blot begyndelsen på drengenes læringsrejse mod nye horisonter.
Ambitionen med DrengeAkademiet er at skabe de rette forudsætninger for, at drengene kan fortsætte de
gode takter, når de vender tilbage til vante omgivelser efter sommerferien. Det er med andre ord indsatsen
på den lange bane, der tæller, hvis udbyttet af de intensive læringsforløb skal have vedvarende effekt.
Drengene skal arbejde benhårdt og fokuseret — også når det bliver svært, og de møder modgang.
Vi kalder det vedholdenhed:

Giv aldrig op

Dette års hæfte vil med konkrete nedslag og eksempler fra praksis give læseren et indblik i, hvordan vi klæder
drengene på til at fastholde vejgrebet undervejs og særligt i tiden efter akademiets gennemførsel.
Velkommen til og rigtig god læselyst!
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LÆRINGSKONCEPTET OG FILOSOFIEN
BAG DRENGEAKADEMIET
EN HELHEDSORIENTERET INDSATS
DrengeAkademiet har siden 2012 fungeret som et læringslaboratorium til at
generere ny viden om, hvad der virker for vores målgruppe. DrengeAkademiets
faglige læringskoncept udspringer af den nyeste uddannelsesforskning, hvor
især John Hatties dybdegående analyser og begreb om ”Synlig Læring” har
stået centralt i projektets udvikling og strategier for læring.
Dertil bygger DrengeAkademiet på erfaringer fra de amerikanske KIPP Charter
Schools, der med dokumenteret stor succes har formået at bryde negative
uddannelsesmønstre i belastede områder i hele USA .
Vi har særligt hentet praktisk inspiration i den positive psykologi og de
7 personlige karaktertræk, som KIPP-skolerne sammen med førende forskere,
Martin Seligman, Chris Petersen og Angela Duckworth, har identificeret som
afgørende for menneskers trivsel og evne til at lære. Karaktertrækkene har
bidraget til at systematisere vores arbejde med at udvikle de deltagende
drenges personlige og sociale kompetencer med ét fokus: at lære at lære.
Vi ser personlig og faglig læring som hinandens forudsætninger og arbejder
derfor med et integreret fokus på begge dele.
INGEN KAN ALT — ALLE KAN NOGET
LøkkeFondens pædagogiske og didaktiske tilgang er styrkebaseret. Udgangspunktet for undervisningen er, at vi alle er forskellige, og måderne, som vi lærer
på, er derfor også forskellige. Vi tilbyder et fysisk læringsrum med varierede
analoge, digitale og praktiske arbejdsformer til at understøtte den enkelte
drengs styrker, behov og læringsmål. Rammen, drengen skal navigere i, er
fleksibel, så han frit kan gå på opdagelse og blive klogere på egne læringspotentialer og -strategier.
Gennem løbende dialog, selvevaluering og feedback inviteres drengen hele
tiden til at reflektere over egen læreproces, og de involverende tilgange sikrer,
at målet for undervisningen altid er synligt og relevant for den enkelte dreng.
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ENERGI TIL AT UNDERSTØTTE
LÆRINGSPARATHED
Drengenes læringsparathed understøttes af en
model for energistyring, der opererer med fire
dimensioner. Energistyringen præger alle aspekter
af akademiets daglige program.

konsoller. Det efterlader et større rum til fordybelse,
når drengene dagligt skal løse opgaver, som kræver
deres fulde opmærksomhed. Derudover arbejder
vi med forskellige vejrtræknings- og meditationsøvelser, der hjælper drengene med at finde ro og
holde fokus, når tankerne drifter, og de bliver
ukoncentrerede.

fysiske energi

Den
handler om den energi, drengene har til rådighed. Den bliver understøttet af faste
sengetider, sund kost uden sukker samt daglige
fysiske aktiviteter, der er en integreret del af både
undervisning og fritid.
Den enkelte dreng skal være bevidst om sin
, og hvilken betydning den
har, når han møder udfordringer. Hvis grundholdningen er negativ – jeg kan ikke, jeg vil ikke, jeg tør
ikke, jeg gør det ikke – er det svært at komme ”op
ad bakken”. I stedet snakker vi med drengene om,
hvordan de kan ændre deres tanker til et mere positivt syn på udfordringerne.

følelsesmæssige energi

mentale energi

Drengenes
handler om fokus og
understøttes bl.a. af kun én times daglig adgang til
deres mobiltelefon samt ingen tv eller spille-

Den spirituelle energi, der også betegnes
handler om at brænde for noget.
Drengene skal lære at finde det meningsfulde i det,
de gør, og derfor skal de hele tiden sætte sig mål og
forholde sig til, hvordan de skal nå målene.

meningsenergi,

KARAKTERTRÆK SOM
FUNDAMENT FOR LÆRING
De 7 personlige karaktertræk er en integreret del
af alle DrengeAkademiets aktiviteter og ligger
dermed til grund for alt, hvad vi gør. De figurerer
overalt og er synlige på bl.a. plakater og de voksnes
beklædning. Derudover adresseres karaktertrækkene dagligt i fagene, til fællessamlinger, under de
fysiske aktiviteter og til de individuelle læringssamtaler, som drengene løbende har med de voksne på
akademiet.
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DE SYV KARAKTERTRÆK ER:
Selvkontrol – at have selvdisciplin og at kunne
kontrollere sine følelser og reaktioner.
Vi siger:

Tæl til 10

Engagement – at lade sig begejstre
og involvere i læring.
Vi siger:

Brænd for det du vil

Vedholdenhed – at blive ved, når noget er
svært og komme videre, når man sidder fast.
Vi siger:

Giv aldrig op

Social intelligens – at aflæse og navigere
i andre menneskers følelser og motiver.
Vi siger:

Bedst sammen

Taknemmelighed – at værdsætte oplevelser,
erfaringer og andres handlinger.
Vi siger:

PERSONLIGHEDEN ER FORMBAR
De 7 personlige karaktertræk er ikke medfødte
talenter, men styrker, der kan læres, trænes og
udvikles gennem hele livet. Vi arbejder med karaktertrækkene på mange forskellige måder. Vi
udnævner f.eks. karaktertræksdetektiver, der har til
opgave at spotte karaktertrækkene i dagligdagen.
Det gør drengene mere bevidste om, hvor forskelligt karaktertrækkene kan komme til udtryk i praksis.

Bare sig tak

Optimisme – at forvente det bedste i enhver
situation og arbejde inden for den forventning.
Vi siger:

STYRKER OG UDVIKLINGSOMRÅDER
Ved akademiets begyndelse kan de 7 karaktertræk
virke abstrakte og svære at forstå, men de små
”huskesætninger”, der knytter sig til de enkelte
karaktertræk, hjælper drengene godt på vej. Med
karaktertrækkene som afsæt øver drengene sig
løbende i at reflektere over og evaluere på deres
handlinger og tænkemåder. Hermed opnår de
større forståelse for egne styrker og udviklingsområder. Som redskab til drengenes selvevaluering
anvendes bl.a. logbøger og løbende feedback fra
både drenge og voksne.

Tro på det

Tæl til
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BRÆND
for
det du vil

GIV

ALDRIG
OP

Nysgerrighed – at være sulten efter at opleve
og forstå stadig mere af verden.
Vi siger:

Prøv, se og lær

BEDST
sammen
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Bare sig

TAK

TRO
PÅ
DET

PRØV
SE
LÆR

DU ER, HVAD DU TÆNKER
UDFORDRINGER
Nej Tak!

Indsats
Nytter ikke

Feedback
Gør mig sur

Andres succes
Ignorerer jeg

Alt det nye
Lærer jeg aldrig

UDFORDRINGER

Jeg har ikke
lært det, endnu
Jeg er ikke god til
det her, endnu

Det virker
ikke, endnu

Ja tak!

Indsats
Vejen frem

Feedback

Jeg forstår det
ikke, endnu

Jeg kan ikke
svare, endnu

Hjælp til mig

Andres succes
Inspirerer mig

Alt det nye
Kan jeg ikke – endnu…

DU ER, HVAD DU TÆNKER
Når vi introducerer karaktertrækkene for drengene,
møder vi ofte modstand blandt flere, der siger: jeg
kan ikke, jeg vil ikke, jeg tør ikke og jeg gør det ikke.
Drengenes udtalelser afspejler et fastlåst tankesæt
(fixed mindset), hvor de betragter deres evner og
faglige kunnen som noget statisk – noget medfødt,
som de ikke kan ændre. De ved ikke, at de faktisk
selv kan gøre en forskel og ændre deres tankesæt.
Flere af drengene er vant til at give op, når det bliver
svært, gå uden om udfordringer og ikke anvende
feedback konstruktivt.
På DrengeAkademiet søger vi aktivt at gøre op med
drengenes forestilling om, at de ikke kan ændre
den, de er. Vi præsenterer dem derfor for et mere
udviklende tankesæt (growth mindset, hvor sproget
bl.a. får en helt særlig betydning.
SPROGET SOM VIRKEMIDDEL
Hvis en dreng møder en udfordring med ”jeg kan
ikke”, ændrer vi perspektivet ved at tilføje et lille
– men betydningsfuldt – ”endnu”.

Det bliver synligt, at både indstilling og tiltro til
egen formåen er af stor betydning for, om drengen
kan lykkes.
Med ordet ’endnu’ signalerer vi, at det nytter noget
at blive ved med at kæmpe, og vi viser drengene,
at de ved at yde en ihærdig indsats, se positivt på
udfordringer og tage imod feedback faktisk kan
forbedre deres faglige niveau væsentligt.
Vi kalder det optimisme:

Tro på det

FEJL HJÆLPER MIG TIL AT LÆRE
På DrengeAkademiet er der mange af drengene,
som ser negativt på det at fejle, hvilket er et typisk
mønster i det fastlåste tankesæt. De har gennem
livet tilegnet sig forskellige strategier til at skjule
deres fejl, fordi de er bange for at fremstå uintelligente. Vi vil gerne arbejde væk fra en nulfejlskultur.
Derfor forsøger vi aktivt at skabe en læringskultur,
hvor drengene vænnes til at se deres fejl som muligheder for læring frem for begrænsninger ved deres
viden. Fejl danner afsæt for ny læring og personlig
udvikling.

11

ET STÆRKT UNDERSTØTTENDE EFTERFORLØB
De 7 personlige karaktertræk er en vigtig del af alle
aktiviteterne på DrengeAkademiet – men også i
drengenes fortsatte udvikling efter akademiet. De
understøtter drengenes videre udvikling og er et af
omdrejningspunkterne for deres faglige, personlige
og sociale udvikling.
Foruden målet om at få drengene til at lykkes og
trives i livet, skal arbejdet med deres karaktertræk
også udvikle deres robusthed, så de lærer at håndtere negative tanker og følelser.

MENTORER TIL OPFØLGNING
OG VIDERE FORANKRING
LøkkeFonden har, i tæt samarbejde med Adecco
Danmark, etableret et ambitiøst og nytænkt mentorprogram til at understøtte drengenes udvikling
positivt efter akademiet. Undersøgelser fremhæver
netop mentorstøtte og den videre personlige sparring som væsentlig for drengenes fremadrettede
motivation.
Formålet med mentorprogrammet er at understøtte
drengenes nye vaner ved at bygge bro mellem
akademiet og deres hverdag og hjælpe dem med at
få fodfæste i skole og videre ungdomsuddannelse.
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Vi har oprettet 7 geografisk spredte mentorcentre,
hvor drengene månedligt deltager i aktiviteter, der
indarbejder og forankrer deres nye gode vaner på
både det faglige, personlige og sociale plan.
Mentorcentrene drives af centerledere med indgående kendskab til DrengeAkademiets pædagogiske
principper samt frivillige rollemodeller fra Adecco
og lokale ildsjæle fra erhvervslivet. De erfarne
mentorer og rollemodeller hjælper bl.a. drengene
med fortsat at træffe gode valg og skabe gode
rutiner omkring skolearbejdet.
Derudover inspirerer de drengene med nye
perspektiver på uddannelse og job, som gør dem
nysgerrige på de forskellige muligheder, fremtiden
tilbyder.
Det er her, vi bruger udtrykket:

Prøv, se og lær

PÅ VEJ MOD ØGET SELVSTÆNDIGHED
Mentormøderne kan byde på lidt af hvert. Den konkrete dagsorden
udspringer af drengenes specifikke behov, mål og ønsker, og programmet
varierer derfor fra mentorcenter til mentorcenter. Møderne kan bl.a. indeholde skolearbejde og videre træning af fagligt stof, karaktertræksarbejde,
praktiske samarbejdsøvelser, refleksionsøvelser, vanetænkning, logbogsskrivning, energistyring, opfølgning og definering af nye mål, fysiske aktiviteter, hjælp til fritidsjob, “drengesnak” o. lign.
Samlet set arbejdes der hen imod udvikling af drengenes selvindsigt og
indre robusthed. Drengene skal lære at reflektere selvstændigt over egen
situation og anvende refleksionerne konstruktivt som hjælp til selvhjælp.
De skal lære at lære ved at tage ansvar og dermed være i stand til at forfølge
individuelle mål ved at bringe egne styrker og ressourcer i spil.
Vi kalder det engagement:

Brænd for det du vil
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FÆLLESSKABET TIL AT UNDERSTØTTE LÆRING
Ved DrengeAkademiets afslutning har drengene etableret et stort netværk af nye stærke venskaber, som
de kan hente støtte og opbakning i. En gevinst for mentorprogrammet er i den sammenhæng drengenes
mulighed for at genbesøge det fællesskab, som de var medskabere af ved sommerens akademi.
Mentorprogrammet giver drengene mulighed for at udveksle erfaringer i et trygt rum, hvor de kan snakke,
lytte og sparre med hinanden i forhold til hverdagens udfordringer. Det giver dem indsigt i andre og nye
måder at gøre tingene på, og på den måde kan drengene fortsat lære af og med hinanden.
Vi kalder det social intelligens:

Bedst sammen

På mentormøderne kan drengene også få faglig og personlig sparring i mindre grupper, hvor der er plads til
fortrolige snakke og drøftelser. Det kan f.eks. være 30 minutters "walk 'n talk" i faste grupper af 3-4 drenge
med en voksen tilknyttet. Den enkelte dreng har efter behov ligeledes mulighed for løbende én-til-én sparring
med mentorcenterlederen.
Derudover har hvert mentorcenter en intern Facebook-gruppe, hvor mentorer og drenge løbende kan dele
tips, give gode råd og bakke hinanden op i konkrete aftaler.
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1.

VI FORVENTER DET
BEDSTE – HVER GANG

2 . V I G I V E R F R I H E D T I L AT
L ÆRE I EGET TEMPO OG
PÅ E G N E P R Æ M I S S E R
3. 7 K ARAKTERTRÆK GØR
FORSKELLEN – OG DE
K AN L ÆRES
4 . D U VÆ L G E R S E LV – O G
D I T VA L G F O R P L I G T E R
5. VI OPFØRER OS
ORDENTLIGT
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INVOLVERING AF DRENGENS NÆRMILJØ
Forældre

VI GØR DET SAMMEN
Der er mange aktører i spil, når de modige drenge begiver sig ud
på deres livs læringsrejse — alt lige fra lydhøre sponsorer og samarbejdspartnere til et dedikeret staff-team, støttende mentorer,
opbakkende forældre og lærere på hjemskolen. Alle parter skal
bidrage maksimalt, hvis DrengeAkademiet skal have længerevarende positiv betydning for drengene.
Vi har ALLE et ansvar for, at rejsen bliver en succes, og at den
enkelte dreng kan nå i mål med sine fremtidsdrømme.
Ingen står alene.

DrengeAkademiet
2017: Drengenes
intensive
læringsrejse i et
fællesskab
Mentor

Skole

Vi gør det sammen

LøkkeFonden involverer drengens forældre både før, under og efter akademiets afvikling og kobler lærer og
hjemskole på efterfølgende. Det sikrer en løbende dialog om drengens personlige udvikling og en tydelig
afstemthed om det medansvar, som nærmiljøet har i forhold til at støtte drengen bedst muligt — såvel i skolen
som i fritiden.
ET FORBEREDENDE FORÆLDRESPOR
Inden DrengeAkademiets udrulning i sommerferien deltager alle forældre på en obligatorisk workshop,
hvor de præsenteres for konceptet og de bagvedliggende pædagogiske principper. Mødet giver forældrene
indsigt i drengens forestående læringsrejse og større forståelse for det, rejsen kræver af dem — og ikke mindst
af deres søn.
På mødet introducerer vi bl.a. vores 5 principper. Principperne tydeliggør, at det i første ombæring er
drengens egen indstilling, indsats og egne valg, der skal sikre ham fremgang og positiv udvikling.
Men ligesom enhver marathonløber kan komme i tvivl om, hvorvidt han nu kan nå målet ude i horisonten,
så kan den enkelte dreng det selvfølgelig også.
Derfor guider vi forældrene i, hvordan de bedst kan støtte deres søn i løbet af akademiet, og giver dem
konkrete værktøjer til at håndtere drengens frustrationer, når han f.eks. ringer hjem i mobiltiden og siger,
at det er svært, hårdt og kedeligt.
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Af erfaring ved vi, at det er vigtigt at anerkende følelsen af, at det er hårdt — for det ER hårdt at være på
DrengeAkademiet! Men ligeså vigtigt er det at vise, at vi voksne tror på, at drengen kan klare udfordringerne
— at det nytter noget at kæmpe og yde en indsats.
Drengene skal lære at tænke anderledes, når de møder modgang, og det bliver svært. De skal lære at
kontrollere og håndtere negative tanker og følelser. Vi kalder det selvkontrol:

Tæl til 10

Nedenstående viser forskellige eksempler på, hvordan en telefonsamtale mellem dreng og forælder kan
udspille sig.
Vores tilgang er, at drengene har truffet et valg, som de forpligter sig til at få det bedste ud af. Det tredje svar
er derfor klart at foretrække, hvis drengen skal hjælpes til at genvinde vejgrebet og troen på, at han faktisk
KAN klare det.

Drengene kan naturligvis have svært ved at se meningen her og nu — i øjeblikket. Men når de efter 14-dages
benhårdt arbejde står stolte foran deres forældre med diplomer og faglige resultater i hånden, kan de ofte se
tingene i et bredere perspektiv.
Vi oplever drenge, som ikke alene ser gevinsten af deres engagement og vedholdenhed, men som nu
også forstår betydningen og vigtigheden af de voksnes insisteren. Det er noget, som drengene værdsætter
og er taknemmelige for.
På akademiet bruger vi udtrykket:
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Bare sig tak
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ET OPFØLGENDE FORÆLDRESPOR
I akademiets afsluttende fase deltager forældrene i endnu en workshop — denne gang med fokus på drengenes tilbagevenden til hjemskolen, mentorprogrammet og drengens generelle videre forløb.
Forældrene vejledes i, hvordan de kan fastholde drengen i sine nye gode vaner, så han undgår at falde tilbage
i gamle rutiner, når dagligdagen vender tilbage. Det gør de bl.a. ved at:

• lytte til drengens signaler og mærke den nye adfærd
• støtte alt, der peger i nye retninger
• anerkende, at det stadig kræver en stor indsats
• insistere på, at der skal arbejdes
• opretholde et positivt og konstruktivt pres
• modstå at give efter for det, de på forhånd ved er forkert
På workshoppen vejledes forældrene også i, hvordan de hjælper deres søn med den videre faglige træning
i læsning, stavning og matematik. Vi henviser til vores digitale læringsunivers, hvor drengene bl.a. kan
genbesøge fagportalerne Frontread, Grammatip, Gyldendal, Khan Academy og gense små videoklip, der
nøje instruerer i de forskellige læsestrategier, grammatik- og regneregler.
ET SAMARBEJDENDE HJEMSKOLESPOR
LøkkeFonden involverer hele drengens nærmiljø for at styrke skole-hjem-samarbejdet og derigennem skabe
de mest optimale rammer for, at drengen ved udgangen af 9. klasse kan stå med positive fremadrettede
forventninger og udsigten til uddannelse og job.
Ligeså vigtigt som det er, at forældrene er klædt ordentligt på til at støtte deres søn
i sit videre læringsforløb — ligeså stor værdi har det, at kontaktlæreren på hjemskolen
har kendskab til forløbet og lytter til drengens personlige fortælling.
Til det formål modtager kontaktlæreren et brev om drengenes generelle læringsrejse
og DrengeAkademiets læringskoncept. Dertil modtager både forældre og kontaktlærer
drengens individuelle styrkeprofil, som er DrengeAkademiets dynamiske svar på en elevplan. I styrkeprofilen har hver dreng — i tæt samarbejde med akademiets voksne — løbende
defineret personlige mål og styrker, herunder hvad der konkret skal arbejdes videre med.
Forældre og kontaktlærer modtager ligeledes en exit-video, hvor den enkelte dreng
selv fortæller, hvad han har lært af opholdet på DrengeAkademiet. I videoen beskriver
han, hvilke gode erfaringer han har gjort sig med at lære, hvad han er blevet inspireret til at gøre mere af,
og hvordan han vil gøre det, når han vender hjem. Derudover fortæller drengen, hvordan hans forældre og
kontaktlærer bedst kan støtte ham i det.
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KONKRETE VÆRKTØJER
DRENGEN TAGER MED SIG VIDERE
MÅLTRAPPEN:
INDIVIDUELLE LÆRINGSMÅL MED EN TYDELIG RETNING
På DrengeAkademiet arbejder vi med synlige læringsmål. Drengene har
individuelle faglige måltrapper, som trinvist illustrerer, hvad de har arbejdet
med, hvor de er nu, og hvad næste mål på vejen er.
Drengene får deres måltrappe med hjem efter akademiet, så de hele tiden
ved, hvad de skal arbejde med. På den måde er måltrappen et redskab, der
hjælper drengene til at tage medansvar for deres egen faglige træning i det
videre forløb.
GULDKORNSBOGEN:
INDIVIDUELLE STRATEGIER TIL AT LÆRE
Et andet redskab, drengen får med sig hjem, er den såkaldte guldkornsbog.
Det er en individuel bog, som drengene flittigt anvender til at reflektere
over det, de lærer i fagene. Guldkornsbogen har mange fordele.
Den hjælper drengene til formidle og huske det, de lærer, gør dem mere
bevidste om egne læringsstrategier, og den hjælper dem til at overføre det
lærte på akademiet til andre sammenhænge.
LOGBOGEN:
PERSONLIGE REFLEKSIONER OVER EGEN LÆRING
Drengene reflekterer dagligt over deres egen læring og læringsparathed
på akademiet. Hver aften har de en refleksiv stund, hvor de skriver logbog
om det, de har oplevet og lært. Drengene skriver om deres forventninger
og mål — både kortsigtede og langsigtede — og ikke mindst om den indsats,
de vil yde for at opnå målene.
Logbogen bliver således drengens personlige fortælling om sig selv og sit
forløb, der efter akademiet skal minde ham om de forpligtende valg, han
har truffet.
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RESULTATER FRA DRENGEAKADEMIET 2017
NÅR INTENSIVE UGER INDHENTER ÅR
LøkkeFondens DrengeAkademi 2017 var det sjette i rækken af akademier og på samme måde som de foregående år, ønsker vi at dokumentere hvilken effekt, den samlede indsats har haft på drengenes faglige og
personlige læring.
Drengene testes tre gange i forløbet — før, midtvejs og afslutningsvist — i henholdsvis matematiske færdigheder
(tal og algebra), læsning og stavning. Dertil foretager vi systematiske målinger af drengenes personlige udvikling med afsæt i drengenes egne oplevelser af, i hvor høj grad de mestrer de 7 karaktertræk.
Til at validere resultaterne har der været tilknyttet en ekstern metodekonsulent til projektet. Det skaber en øget
gennemsigtighed i forhold til måden, vi udregner drengenes læringsudbytte på.
Igen i år glæder vi os over den samlede progression, som de validerede resultater viser, både i forhold til drengenes faglige og personlige udbytte. Det overbeviser os om, at det vi gør, giver mening og har positiv værdi for
drengene. De høster synligt frugterne af deres målrettede indsats.
Drengene oplever særligt at være blevet mere vedholdende og optimistiske i deres indstilling under akademiet,
hvilket styrker fundamentet for, at drengene kan fastholde deres positive udvikling og lykkes med det, de sætter
sig for.
EFFEKTEN OMREGNET TIL LÆRINGSÅR*
I tabellen nedenfor fremgår effektstørrelsen udregnet på baggrund af forskellen mellem før- og eftermålingerne omsat til antal læringsår:

Læringsår

Stavning

Læsning

Matematik

1,91

3,55

3,63

*Omregning til læringsår beregnes ved Cohens d
0,4
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DEN FAGLIGE UDVIKLING
Den faglige udvikling på de tre fagområder udtrykt i procentpoint — dvs. den gennemsnitlige andel rigtige
besvarelser, før og efter DrengeAkademiets afvikling.

FØR

76,6%
EFTER

Stavning
efter

68,7%
Læsning
efter

61,7%
Stavning
før

43,4%
Matematik
efter

39,0%
Læsning
før

19,6%
Matematik
før
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UDVIKLINGEN I DE SYV KARAKTERTRÆK, DER ARBEJDES MED PÅ DRENGEAKADEMIET

FØR

EFTER

4,21
3,81
3,45
2,94
Selvkontrol

Engagement

3,66

Engagement

Vedholdenhed

Selvkontrol

Optimisme

2,66
Vedholdenhed
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3,27

ABSOLUT OG RELATIV ÆNDRING PÅ DE SYV KARAKTERTRÆK

Karaktertræk

Absolut ændring
(skalapoint)

Relativ ændring*,
i pct.

Selvkontrol

0,52

18 %

Engagement

0,41

11 %

Vedholdenhed

0,99

37 %

Optimisme

0,89

27 %

Nysgerrighed

0,39

15 %

Taknemmelighed

0,53

17 %

Social intelligens

0,13

4%

* Den relative ændring er et udtryk for den absolutte ændring set i forhold til udgangspunktet (startniveauet)

4,16
Optimisme

3,66
2,67

Taknemmelighed

3,06

3,13

Nysgerrighed

Taknemmelighed

3,06
Social
Intelligens

3,19
Social
Intelligens

Nysgerrighed
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I kan læse meget mere om DrengeAkademiet på www.loekkefonden.dk, hvor der ligger
evalueringsrapporter, beskrivelser af tidligere akademier, forskningsresultater, artikler
og information om udbredelse af DrengeAkademiets læringsmetoder etc.
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