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DRENGEAKADEMIET (DA) 2012
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.

DA 2013 — SÅDAN GØR VI
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.

DA 2014 — SYNLIG LÆRING I SPRINT
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 funda-
mentale kom helt på plads — ledelse af læring og 
rammer for læring.

DA 2015 — VI GØR DET SAMMEN
Det fjerde år var integration overskriften på campen. 
Hvordan skaber vi afgørende indsigter på en 
personlig rejse i et lærende fællesskab?

DRENGEAKADEMIET GENNEM SYV ÅR
Siden pilotprojektet i 2012 har DrengeAkademiet været et læringslaboratorium. Hvert år har haft sit 
særlige udviklingsområde — et område, hvor vi har bygget videre på de foregående års erfaringer og 
fokuseret på optimering og præcisering ned i mindste detalje.
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DA 2016 — BRÆND FOR DET DU VIL
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 digi-
tale læringsmetoder blev bragt niveauer videre.

DA 2017 — GIV ALDRIG OP
Vedvarende læring og forankring var et stående 
udviklingsfokus det sjette år. Vi havde særligt øje 
for mekanismer og værktøjer, der fremmer og fast-
holder drengenes positive udvikling — også efter 
akademiets gennemførelse.

DA 2018 — PRØV, SE OG LÆR
Dette års DrengeAkademi har igen stået i forankrin-
gens tegn. Fokus har været på at styrke drengenes 
nærmiljø endnu mere i forhold til at sikre vedva-
rende læring og fastholdelse af drengenes nye gode 
vaner efter akademiet. Vi har bygget ovenpå det, vi 
allerede gør, og finjusteret indsatsen, så den under-
støtter hele vejen rundt om den enkelte dreng.
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FRA DRENG PÅ KANTEN TIL UNG I FÆLLESSKABET
I sommerferien 2018 bød vi for syvende år i træk drenge fra hele landet velkommen til endnu et DrengeAkademi. 
DrengeAkademiet er en 14-dages intensiv læringscamp for fagligt udfordrede 7.-8. klasses drenge, som i et 
eller andet omfang har mistet grebet om tilværelsen og troen på eget værd og potentiale. Vores mission er at 
hjælpe disse drenge på kanten ind i fællesskabet.

På akademiet knokler drengene benhårdt for at indhente faglige efterslæb i dansk og matematik. De oplever 
faglige fremskridt, som styrker deres motivation for skolen, og gennemgår sideløbende en enorm social og 
personlig udvikling, som giver dem fornyet mod på livet.

Akademiet markerer dog blot begyndelsen på en lang personlig læringsrejse. Det er indsatsen over længere 
tid, som virkelig tæller, og som skal bringe drengene nærmere virkeliggørelsen af deres fremtidsdrømme. 
Akademiet følges derfor op med et 1-årigt mentorprogram, som hjælper drengene til at fortsætte de gode 
takter efterfølgende.

DRENGENES VALG OG INDSATS
Deltagelse i læringsforløbet er noget, som den enkelte dreng selv vælger. Vi siger: ”Valget er dit, men dit valg 
forpligter” og ”vi forventer det bedste hver gang”. Drengene møder en forventningskultur, hvor der forventes 
mere i stedet for mindre. De skal være villige til at yde en helhjertet indsats. Det kan være udfordrende for 
drenge, der gennem flere års skolegang har tilegnet sig strategier til at springe over, hvor gærdet er lavest.

Med blide skub og faste anvisninger guider vi dem ind på mere hensigtsmæssige udviklingsstier. Her lærer de 
at gøre det modsatte: at vælge den stejle bakke med udfordringer og modstand. For at nå toppen kræver det, 
at de rækker hånden ud, læner sig frem, stiller spørgsmål og viser, at de er sultne efter mere. Nøgleordet er 
nysgerrighed. 

Vi bruger udtrykket:  Prøv, se og lær 
ET LÆRINGSLABORATORIUM
DrengeAkademiet er et læringslaboratorium. Vi udvikler og effektiviserer løbende vores værktøjer og 
metoder til at fremme læring. Det betyder, at vi — ligesom drengene — konstant skal være nysgerrige på praksis 
og forholde os undersøgende til, hvad der fungerer for vores målgruppe.

I denne folder vil vi med fokus på vedvarende læring og forankring inspirere læseren med det, vi allerede gør, 
og som vi af erfaring ved virker. Derudover vil vi præsentere nyere tiltag, som skal styrke drengenes læringsud-
bytte endnu mere på længere sigt.

Velkommen til og rigtig god læselyst!
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DEN SYNLIGT LÆRENDE DRENG
DrengeAkademiets faglige læringskoncept udspringer af den nyeste uddannel- 
sesforskning, hvor især John Hatties dybdegående analyser og begreb om 
”Synlig Læring” har været af central betydning for projektets udvikling og  
strategier til at fremme læring.

Synlig læring handler om meget mere end evaluering og måling af, hvad den 
enkelte mestrer. Vi har konstant fokus på den synligt lærende dreng, som i stadig 
større grad kan sætte ord på egen læring, og som samtidig bliver mere bevidst 
om egne læringsstrategier, styrker og udviklingspotentialer.

Vi arbejder bl.a. med:
•  Faste rammer, tydelighed og struktur, så der skabes ro til læring og fordybelse.
• Energistyring, så evnen til at lære og præstere understøttes optimalt.
•  Involverende tilgange, så målene for undervisningen altid er relevante  

for den enkelte.
•   Synlige læringsmål, så drengen kan følge sin udvikling og kender sit  

næste skridt på vejen.
•  Klare succeskriterier, så drengen ved, hvad der forventes, og hvordan 

succeser opnås.
•  Løbende feedback og selvevaluering, så drengen lærer at reflektere  

over egen læring og forstår, hvad der skal til for at nå egne mål.

KONKRETE TEGN PÅ LÆRING ER PÅ DAGSORDENEN
Den løbende feedback og selvevaluering sikrer, at den enkelte dreng får reflek-
teret over egen læreproces. Hvad lykkes jeg med nu? Hvorfor? Hvad kan jeg gøre 
anderledes næste gang? Drengene øver sig i at få øje på det, de har haft succes 
med indtil videre. Forhåbentlig bliver det tydeligt for dem, at de selv har haft 
andel i det, der er gået godt, og at det ofte hænger sammen med at have ydet en 
indsats, når tingene lykkes.

LÆRINGSKONCEPTET OG FILOSOFIEN 
BAG DRENGEAKADEMIET



9

INGEN KAN ALT — ALLE KAN NOGET
LøkkeFondens pædagogiske og didaktiske tilgang er styrkebaseret. Grundtanken er, at alle 
har iboende ressourcer og potentialer. Det handler derfor om at skabe rammer, som sikrer, at 
drengenes uforløste potentialer kan bringes i spil.

Til formålet har vi ladet os inspirere af den positive psykologi og de amerikanske KIPP Charter 
Schools, der med dokumenteret stor succes har formået at bryde negative uddannelsesmøn-
stre i særligt belastede områder i hele USA. KIPP-skolerne har sammen med førende forskere 
— Martin Seligman, Chris Petersen og Angela Duckworth — udpeget 7 personlige karaktertræk 
som afgørende for menneskers trivsel og evne til at lære.

DE 7 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 at 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: Bare sig tak
•  Optimisme — at forvente det bedste i enhver situation og arbejde inden for den forventning. 

Vi siger: Tro på det
•  Nysgerrighed — at være sulten efter at opleve og forstå stadig mere af verden. 

Vi siger: Prøv, se og lær

FUNDAMENTET FOR LÆRING OG UDVIKLING 
De 7 karaktertræk er en integreret del af alle DrengeAkademiets aktiviteter. De lever overalt 
på store plakater, de voksnes t-shirts, og de anvendes aktivt i det daglige sprog i fagene, i de 
fysiske aktiviteter, til fællessamlinger samt i dialogen med den enkelte dreng.

Vi ser personlig og faglig læring som hinandens forudsætninger og arbejder derfor med et 
integreret fokus på begge dele. Karaktertrækkene anvender vi systematisk til at udvikle dren-
genes personlige og sociale kompetencer. Omdrejningspunktet er selvindsigt og bevidstgø-
relse om egne vaner, tanke- og handlemønstre.



DU ER, HVAD DU TÆNKER

UDFORDRINGER
Nej Tak!

UDFORDRINGER
Ja tak!

Indsats
Nytter ikke

Indsats
Vejen frem 

Feedback
Gør mig sur

Feedback
Hjælp til mig

Andres succes
Ignorerer jeg

Andres succes
Inspirerer mig

Alt det nye
Lærer jeg aldrig

Alt det nye
Kan jeg ikke — endnu…

”Hjernemodellen” bruger vi som udtryk for det udviklende tankesæt, vi gerne vil inspirere drengene med. Vi vil vise dem, at 
de ved at yde en ihærdig indsats, se positivt på udfordringer og tage imod feedback kan lære endnu mere og forbedre deres 
faglige niveau væsentligt. Vi bruger bl.a. ordet ’endnu’ til at signalere, at det nytter noget at blive ved med at kæmpe.
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KARAKTERTRÆK ER STYRKER, ALLE KAN LÆRE
Karaktertræk er ikke medfødte talenter. Det er 
styrker, som kan læres, trænes og udvikles gennem 
hele livet. I daglig tale anvendes styrkebegrebet 
typisk om noget, som mennesker er gode til. Mange 
vil derfor være tilbøjelige til at forveksle karakter-
træk med talenter, evner eller færdigheder. Men 
hvor talenter, evner eller færdigheder ofte knytter 
sig til et domæne, kan karaktertræk være nyttige på 
tværs af situationer og sammenhænge.

Fx kan evnen til at løbe langt være til stor gavn 
i idrætstimerne, men ikke i matematiktimerne. 
Omvendt kan evnen til at huske de små tabeller 
være til stor gavn i matematiktimerne, men ikke i 
idrætstimerne. Vedholdenhed kan derimod være 
til gavn i begge sammenhænge — både når man vil 
lære at løbe længere, og når man vil være bedre til 
de små tabeller.

DU ER, HVAD DU TÆNKER 
På akademiet møder vi ofte drenge med mere eller 
mindre fastlåste tankesæt (fixed mindset) og syn på 
sig selv. De taler om sig selv og deres faglige 

kunnen som noget statisk — ud fra idéen om ”at 
sådan er jeg”.  De bruger udtryk som: jeg kan ikke, 
jeg vil ikke, jeg tør ikke og jeg gør det ikke. De ved 
ikke, at de faktisk kan gøre noget aktivt for at ændre 
den, de er.

Vi arbejder for at fremme et mere udviklende 
tankesæt (growth mindset) hos drengene, så de 
lærer at se intelligens og personlighed som noget 
foranderligt. Oplever en dreng fx at være ”sådan én, 
der altid giver op”, fortæller vi ham, at det heldigvis 
ikke er en permanent tilstand. Vedholdenhed er det 
karaktertræk, han skal træne.

I drengesprog siger vi: Giv aldrig op
Med tiden bliver det lettere for drengene at se, at 
de faktisk har indflydelse på deres egen situation og 
selv kan gøre en positiv forskel. 

For mange af dem bliver det mere nærliggende at 
se indad og tænke ”hvad kan jeg gøre” frem for at 
placere skylden hos andre. De lærer at tage ansvar 
og initiativ til at styre mod egne mål.
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DE 7 KARAKTERTRÆK — KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN
Elever i udskolingen vurderes i dag med hensyn til deres uddannelsesparathed. Vurderingen indledes i 8. 
klasse og følges op i 9. og evt. 10. klasse. At være uddannelsesparat betyder, at man har de nødvendige 
faglige, personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger for at kunne påbegynde og gennemføre en 
ungdomsuddannelse.

Personligt og socialt drejer det sig om:
• Motivation for uddannelse og lyst til læring
•  Selvstændighed — at tage initiativ i opgaveløsninger 
• Ansvarlighed — at være forberedt til timerne 
• Mødestabilitet — rettidighed og lavt fravær 
•  Parathed i forhold til valg af ungdomsuddannelse eller andet
•  Samarbejdsevne — at kunne løse opgaver sammen med andre, overholde fælles aftaler  

og bidrage positivt til fællesskabet
•  Respekt — at udvise forståelse for andre mennesker
•  Tolerance — at kunne samarbejde med mennesker, der er forskellige fra en selv

Ovenstående fokusområder og ”vores” 7 karaktertræk har meget til fælles. Hvordan skal en dreng kunne 
gennemføre en uddannelse eller få en læreplads:

…  hvis ikke han er disciplineret, kan overholde  
mødetidspunkter eller er i stand til at styre sit temperament?  Selvkontrol

… hvis ikke han er interesseret i at lære nyt?  Nysgerrighed

… hvis ikke han værdsætter andres erfaringer? Taknemmelighed

… hvis ikke han tror på sig selv?  Optimisme

… hvis han giver op, når stoffet bliver svært, og han møder modstand?  Vedholdenhed

… hvis han er udfordret på at samarbejde med andre?  Social intelligens

… hvis han har svært ved at udtrykke entusiasme i det fællesskab, han indgår i?  Engagement

Karaktertrækkene er vigtige menneskelige kvaliteter, som klæder den enkelte på til at være den bedste 
udgave af sig selv. Vi tror på, at hvis drengene formår at styrke de 7 specifikke karaktertræk, forbedrer de ikke 
alene deres chancer for at gennemføre et DrengeAkademi, men også deres chancer for at lykkes på den lange 
bane i forhold til uddannelse og job.
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PERSONLIG ENERGI TIL AT UNDERSTØTTE LÆRING

Spirituel STYRKE

fokus

kvalitet

kvantitet

mental

Følelsesmæssig

Fysisk

Energi er et læringsmæssigt mantra på DrengeAkademiet. Drengene har brug for energi til det, de skal  
— hvad enten det handler om at løbe Coopers test, koncentrere sig i matematik, samarbejde om en opgave 
eller skrive logbog. Evnen til at lære og præstere afhænger af evnen til at kunne opbygge og styre sin  
personlige energi. Vi lærer drengene, hvordan de skaber den rette mængde energi, så de kan få optimalt 
læringsudbytte i skolen og i al almindelighed. Vores tænkning om energi kan illustreres med energipyramiden. 
Den er inddelt i 4 dimensioner, som påvirker hinanden gensidigt.

Fysisk energi er fundamentet i energipyramiden 
og handler om den energi, vi har til rådighed. På 
akademiet understøtter vi drengenes fysiske energi 
med faste sengetider, 3 sunde hoved- og mellem-
måltider samt daglige fysiske aktiviteter i både 
undervisning og fritid.

Følelsesenergi handler om den indstilling, vi 
møder verden med. Hvis drengenes grundindstil-
ling er negativ, får de svært for at lykkes med noget. 
Samtidig kan et negativt fokus have afsmittende 
effekt på omgivelserne. Vi taler derfor med dren-
gene om, hvordan de kan ændre deres tanker til 
noget positivt og på den måde få mere ud af aktivi-
teterne — og livet i det hele taget.

Mental energi handler om vores evne til at 
fokusere og koncentrere os om det, vi vil. Når dren-
gene skal løse svære faglige opgaver, kræver det 
deres fulde opmærksomhed og fordybelse. De skal 
forstyrres mindst muligt, og netop derfor har de kun 
adgang til deres mobiltelefon én time om dagen. 
Hvis tankerne drifter og drengene bliver ukoncen-
trerede, anvender vi forskellige vejrtræknings- og 
meditationsteknikker, som hjælper dem med at 
finde ro og holde fokus.

Spirituel energi — eller meningsenergi — 
handler om, hvorvidt vi føler det, vi gør, giver 
mening i en større sammenhæng. Mening er 
afgørende for menneskers trivsel, og derfor skal 
drengene også kunne se det meningsfulde i det, 
de foretager sig på akademiet. Vi gør meget for at 
tydeliggøre, hvorfor en given opgave eller aktivitet 
er værdifuld — lige nu og på længere sigt — men 
drengene skal også selv sætte sig mål, så de føler, 
de har en sag og noget personligt at kæmpe for.
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De seneste par år har vedvarende læring og forankring været et 
stående udviklingsfokus for vores DrengeAkademi. Fra nationale 
og internationale undersøgelser ved vi, at stærke understøttende 
efterforløb er afgørende for at fastholde gode resultater opnået ved 
målrettede pædagogiske indsatser. Vi har derfor rettet blikket udad  
og fremad mod stilladser, der kan understøtte drengenes positive 
udvikling, efter de har gennemført akademiet.

MENTORCENTRE OG OPFØLGNING
I 2017 ændrede vi vores ”traditionelle” mentorforløb og oprettede  
7 lokale mentorcentre med fordeling rundt i hele landet. Det viste sig  
at være en stor succes, og derfor følger vi dette spor igen i år.

I mentorcentrene møder drengene ind 1-2 gange om måneden til  
faglig og personlig sparring med erfarne voksne fra sommerens  
DrengeAkademi samt kompetente frivillige rollemodeller fra  
Adecco Danmark.

Programmet varierer fra gang til gang og fra mentorcenter til mentor-
center, da aktiviteterne tilpasses drengenes specifikke ønsker, mål og 
behov. I udgangspunktet arbejder drengene med karaktertræk,  
energistyring, vaner og skolefagligt stof, men mentormøderne kan 
også byde på praktiske samarbejdsøvelser, fysiske aktiviteter og virk-
somhedsbesøg. Mulighederne er mange, hvilket drengene værdsætter 
og er taknemmelige for. 

Her bruger vi udtrykket:  Bare sig tak
Hvert mentorcenter har en intern Facebook-gruppe, hvor mentorer og 
drenge løbende kan dele gode råd og bakke hinanden op i konkrete 
aftaler. Derudover har den enkelte dreng også mulighed for løbende 
1:1 sparring med mentorcenterlederen, såfremt han har behov for det.

VEDVARENDE LÆRING  
OG FORANKRING
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Visuelle virkemidler er hele tiden i spil på DrengeAkademiet, da 
de understøtter forståelsen af både faglig og personlig læring. 
“Faldskærmsmodellen” anvender vi løbende, da det er et billede på 
den enkelte drengs samlede læringsrejse i et fællesskab med andre.

Det frie spring
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DET LÆRENDE FÆLLESSKAB
Den største gevinst ved det nye mentorforløb er utvivlsomt drengenes månedlige gensyn med hinanden og 
det forpligtende fællesskab, de var en del af på sommerens DrengeAkademi. 

På akademiet knytter drengene stærke sociale bånd og udvikler venskaber, som for mange bliver en værdifuld 
kilde til at fastholde motivationen fremadrettet. 14 intensive dage med fælles oplevelser og udfordringer 
styrker drengenes gruppefølelse og samhørighed, og det gør dem trygge i samværet med hinanden.

Til mentormøderne deler drengene oplevelser, udveksler erfaringer og inviterer hinanden til at byde ind med 
konkrete løsninger på udfordringer, der er læringspotentiale i for dem alle. Ad den vej får de indsigt i nye 
og andre måder at gøre tingene på, og det skaber fornyet refleksion over egne handlemuligheder — både i 
forhold til skole, fritidsjob og fritidsaktiviteter.

Rammen understøtter drengenes ”vi-følelse” og sikrer, at de fortsat kan lære af og med hinanden. 

Vi arbejder her med karaktertrækket social intelligens:  Bedst sammen
PÅ VEJ MOD ØGET SELVSTÆNDIGHED
Uanset baggrunden for drengenes udfordringer er vores tilgang, at vi tror på deres potentialer. Det ultimative 
mål er at gøre drengene til deres egne bedste lærere. De skal lære at reflektere selvstændigt over egen situ-
ation og anvende refleksionerne konstruktivt som hjælp til selvhjælp. De skal lære at lære, tage ejerskab og 
brænde for noget.
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VANEBRUD — VI GØR DET SAMMEN
Som mennesker vælger vi ofte den letteste vej, går med de kendte løsninger og træffer de sikre valg. Vores 
adfærd er styret af vaner. Med vaner sparer hjernen energi, fordi den hverken skal bruge kræfter på at analy-
sere eller træffe bevidste valg.

Vi kalder hjernen for en fedterøv. Den belønner os, når vi gør, som vi plejer — og netop derfor er det benhårdt 
at ændre sine vaner og handlemønstre. Ikke desto mindre er drengene nødt til det, hvis de ønsker at forandre 
noget i deres liv. Det kan virke som en barsk erkendelse, men vi kan se, at det, som mange af dem har gjort 
indtil nu, ikke har virket tilstrækkeligt for dem.

Med mentorindsatsen hjælpes drengene godt på vej, men hvis de skal nå helt i mål med deres vanebrud, 
kræver det maksimal støtte fra hjemmefronten og skolefronten. 

Vi har ALLE et medansvar. Ingen står alene.  Vi gør det sammen!
FORÆLDRESAMARBEJDE — NØGLEN TIL SUCCES
Vi har brug for forældrenes ubetingede opbakning til det, vi gør. Deres handlen og ageren har nemlig stor 
betydning for deres drenges oplevelse af at være på akademi og deres motivation for at vedligeholde det 
lærte. Vi involverer forældrene både før, under og efter akademiets afvikling. Det skal sikre en løbende dialog 
om drengenes udvikling og en fælles forståelse af den pædagogiske retning, som skal udstikkes.

Før akademiet løber af stablen, afholder vi en obligatorisk forældreworkshop. Her fortæller vi lidt om 
konceptet, men mest om, hvordan forældrene kan hjælpe deres drenge med at få det bedste ud af deres 
ophold. Derudover holder vi tæt kontakt med forældrene undervejs bl.a. via Facebook, hvor vi skriver om 
karaktertrækkene, og hvordan både børn og voksne kan arbejde med dem.

INVOLVERING AF DRENGENS NÆRMILJØ
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Fra forskningen ved vi, at der er en tæt sammenhæng mellem viljefasthed og succes. Vi guider derfor foræl-
drene i, hvordan de kan opmuntre deres drenge til at klø på — også når det bliver svært, og de føler sig trætte, 
modløse og frustrerede.

Det er vigtigt at vi anerkender disse følelser — for det ER hårdt at være på DrengeAkademiet. Men ligeså vigtigt 
er det at vise, at vi voksne tror på, at de kan klare udfordringerne — at det nytter noget at kæmpe og yde en 
indsats. Drengene skal lære at håndtere og kontrollere de negative tanker og følelser. 

Vi kalder det selvkontrol: Tæl til 10
Det hjælper meget, når forældrene ved hvilke former for svar, der kan få drengene til at tænke anderledes. 
Derfor giver vi bl.a. konkrete råd til telefonsamtalen mellem dreng og forælder, så forældrene kan bidrage til, 
at drengene udvikler viljestyrke og på sigt får ændret uhensigtsmæssige vaner.

Den sidste dag på akademiet deltager forældrene i endnu en workshop. Nu med fokus på, hvordan de kan 
hjælpe drengene med at fastholde nye gode vaner, så de ikke falder tilbage i gamle rutiner. Her fortæller vi 
også om mentorforløbet og vores digitale læringsplatform, hvor vi i år har udviklet en videoguide til forældre. 
Drengenes indgående kendskab til det digitale læringsunivers*  er til stor gavn for deres videre selvstændige 
træning. De kan bl.a. anvende AppWriter, gensøge fagportalerne Frontread, Grammatip, Gyldendal, Khan 
Academy og gense små videoklip, der nøje instruerer i forskellige læsestrategier, grammatik- og regneregler. 

Som noget nyt vil vi i år også afholde forældreworkshops sideløbende med mentorforløbet, hvor forældrene 
kan få videre sparring, tips og gode råd i forhold til at understøtte drengenes udvikling i hverdagen. Tiltaget 
skal samtidig skabe rum for videndeling forældrene imellem, så de kan dele erfaringer, frustrationer, inspirere 
hinanden og finde løsninger på tværs.

Se mere på www.laeringisprint.com 
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SAMARBEJDE MED HJEMSKOLEN
Det sidste led i kæden af stilladser, som skaber en stabil og stærk ramme 
om drengenes efterforløb, er hjemskolen. Kontaktlærerne skal også have 
indsigt i læringsforløbet, så de — ligesom forældrene — er klædt på til at 
understøtte drengene videre i processen.

Når vi har udvalgt de drenge, som skal med på akademi, sender vi en 
orienterende mail til deres kontaktlærere, hvor vi fortæller om konceptet 
generelt og drengenes forestående læringsrejse. Vi opfordrer til, at infor-
mationerne deles med relevante instanser omkring den enkelte dreng 
(SSP, ungdomsklub, o. lign). Det sikrer, at de er forberedte og klar til at 
støtte op allerede fra den første dag, drengene er vendt hjem fra akademi.

KONKRETE VÆRKTØJER TIL OPFØLGNING
Efter akademiets afvikling modtager både forældre og kontaktlærere nogle 
værktøjer til opfølgning. De er vigtige i forhold til brobygningen mellem 
DrengeAkademiet og drengenes hverdag derhjemme og i skolen.

Det ene værktøj er drengenes individuelle styrkeprofil — vores dynamiske 
svar på en elevplan. Heri har hver dreng — i samarbejde med deres hold-
leder på akademiet — løbende defineret personlige mål og styrker, 
herunder hvordan han konkret skal arbejde videre.

Det andet værktøj er drengenes personlige exit-video, hvor den enkelte 
dreng fortæller om det, han har lært af sit ophold på DrengeAkademiet. 
I videoen beskriver han bl.a., hvilke gode erfaringer han har gjort sig med 
at lære, og hvad han er blevet inspireret til at gøre mere af. Dertil fortæller 
han, hvad han selv vil gøre for at fastholde nye gode vaner, og hvem der kan 
støtte ham i det.

Det tredje værktøj er til for drengene selv: deres personlige logbog. 
Logbogen indeholder drengenes refleksioner over egen læring og 
beskriver de oplevelser, forventninger og mål, drengene har haft under 
akademiet. Beskrivelserne gør logbogen til en vigtig brik i den enkelte 
drengs personlige fortælling om sig selv. Den er et værktøj, som skal minde 
ham om de gode valg, han har truffet, og som han nu forpligter sig til.

Drengens 
forankring 

af nye vaner 
og strategier

Skole

Mentor
Center Forældre

Drenge
Akademiet
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FRIHED TIL AT LÆRE I EGET TEMPO OG PÅ EGNE PRÆMISSER
Udgangspunktet for den faglige undervisning er, at drengene er forskellige, og måderne, som de lærer på, er 
også forskellige. Vi tilbyder derfor et fysisk læringsrum med varierede analoge, digitale og praktiske arbejds-
former til at understøtte drengenes individuelle styrker, behov og læringsmål. Rammen, som drengen skal 
navigere i, er fleksibel, så han frit kan gå på opdagelse og blive klogere på egne samt nye læringsstrategier.

Faghusenes indretning signalerer i sig selv, hvilket fag drengene træder ind i. Men hvad enten det handler om 
læsning, skrivning eller matematik, er vores primære fokus på glæden ved at lære.

METODER OG VÆRKTØJER DER FREMMER LÆRING
Vi arbejder med synlige læringsmål og bruger mange visuelle virkemidler til 
at understøtte og fremme drengenes læring. På væggene hænger der bl.a. 
gode råd, tips og tricks til hjælp, målplakater, måltrapper, m.m.

Måltrappen illustrerer, hvad drengene hver især har arbejdet med, hvor de 
er nu, og hvad næste mål på vejen er. Den sikrer, at de alle møder passende 
udfordringer uanset deres faglige niveau. Med måltrappen ved drengene 
altid, hvad de skal arbejde med, og kan derfor tage medansvar for deres 
egen faglige træning.

Drengene har også en individuel guldkornsbog. Heri formidler de med egne 
ord, tegninger og eksempler det, de lærer i fagene. Bogen med ”guldkorn” 
har vist sig at være værdifuld, fordi den hjælper hjernen til at huske det lærte. 
Samtidig bliver den for mange et fantastisk opslagsværk 
til at genopfriske det lærte i tiden efter akademiet.

VI GØR DET FEDT AT FEJLE
Mange af drengene forbinder det at fejle med nederlag. Det er ikke ualmindeligt, men det er uhensigtsmæs-
sigt i forhold til at lære nyt og udvikle sig. Med fejl følger muligheden for at gøre noget anderledes næste gang 
— og det er netop her, at læring kan opstå. Vi arbejder væk fra en nulfejlskultur og søger i stedet at skabe en 
læringskultur, hvor drengene vænnes til at se læringspotentialer i deres fejl, så de også tør begå dem.

DET FAGLIGE LÆRINGSUNIVER S
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FORBEDREDE UDSIGTER TIL UDDANNELSE OG JOB
LøkkeFondens DrengeAkademi 2018 var det syvende i rækken af akademier og på samme måde som de fore-
gående år, ønsker vi at dokumentere hvilken betydning, 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 skrivning. Dertil foretager vi systematiske målinger af drengenes personlige udvik-
ling med afsæt i drengenes egne oplevelser af, i hvor høj grad de mestrer de 7 karaktertræk.

Igen i år glæder vi os over den samlede progression, som resultaterne viser — både i forhold til drengenes 
faglige og personlige læringsudbytte. Det overbeviser os om, at det vi gør, giver mening og har positiv værdi for 
drengene. De høster synligt frugterne af deres målrettede indsats. 

I forhold til de 7 karaktertræk oplever drengene især at være blevet mere vedholdende og optimistiske i deres 
indstilling under akademiet — noget som vores iagttagelser også bekræfter. 

Til hinanden siger de nu: Tro på det
Optimismen og drengenes øgede tiltro på egen formåen har i vores øjne stor betydning for deres indre motiva-
tion. Det giver dem fornyet lyst til at give sig i kast med nye udfordringer, og det styrker grundlaget for, at de kan 
fastholde en positiv udvikling på længere sigt.

Samlet set står drengene nu endnu stærkere end før med positive fremadrettede forventninger og forbedrede 
udsigter til både uddannelse og job.

RESULTATER FRA DRENGEAKADEMIET 2018



27

DEN FAGLIGE UDVIKLING
I tabellen nedenfor ses drengenes samlede progression på de tre fagområder angivet i procentpoint. 
Progressionen er udregnet på baggrund af forskellen mellem før- og eftermålingerne.

  MATEMATIK LÆSNING SKRIVNING

Progression 22%-point 31%-point 14%-point

Søjlerne illustrerer udviklingen på de tre fagområder — dvs. drengenes gennemsnitlige antal rigtige 
besvarelser før og efter DrengeAkademiets afvikling udtrykt i procent.

   Før          Efter

24%
31%

44%46%

62%
58%

MATEMATIK LÆSNING SKRIVNING
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UDVIKLINGEN I DE 7 KARAKTERTRÆK
Vi måler udviklingen i de 7 karaktertræk hos drengene gennem en række udsagn, som drengene individuelt 
forholder sig til både før, under og efter akademiets afvikling. Til udsagnene kan drengene svare følgende: 
”Passer rigtig godt på mig”, ”Passer for det meste godt på mig”, ”Passer engang imellem på mig” og 
”Passer sjældent på mig”. 

Vælger drengene én af de to førstnævnte svarmuligheder, er det udtryk for noget positivt. 
Vi kalder det for optimismesvar.

I skemaet nedenfor har vi fremhævet nogle af de udsagn, som drengene forholder sig til. For hvert udsagn 
ses procentdelen af drenge med optimismesvar både før og efter akademiets afvikling samt progressionen 
angivet i procentpoint. Målingerne viser, at drengene generelt har fået størrelse forståelse for betydningen af 
indstilling og indsats.

UDSAGN
KARAKTER- 

TRÆK
OPTIMISME-
SVAR (FØR)

OPTIMISME-
SVAR (EFTER)

PROGRESSION

“ Jeg er god til at koncentrere mig  
i timerne, selvom der er larm eller  
jeg synes det er kedeligt”

Selvkontrol 42% 64% 22%-point

“ Jeg bliver tit optaget af et emne og 
glemmer tid og sted”

Engagement 46% 66% 20%-point

“ Jeg fuldfører altid det, jeg går i gang  
med – både i skolen og fritiden”

Vedholdenhed 56% 80% 24%-point

“ Jeg er god til at tage hensyn til andre  
og mig selv på samme tid”

Social intelligens 76% 83% 7%-point

“ Jeg har altid fokus på hvad der er godt  
i mit liv, og brokker mig sjældent”

Taknemmelighed 47% 68% 21%-point

“ Jeg kan lære det samme som alle andre” Optimisme 77% 85% 8%-point

“ Jeg interesserer mig for mange  
forskellige ting”

Nysgerrighed 72% 86% 14%-point
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UDVIKLINGEN I DRENGENES MINDSET
Arbejdet med drengenes mindset har også vist sig at være af stor betydning.

UDSAGN
OPTIMISME-
SVAR (FØR)

OPTIMISME-
SVAR (EFTER)

PROGRESSION

”Jeg elsker udfordringer, selvom det er svært” 59% 70% 11%-point

”Når jeg skal lære noget nyt, tænker jeg tit:  
"Det lærer jeg aldrig”

57% 77% 20%-point

” Jeg føler ofte, at det er andres skyld, når noget ikke  
lykkes for mig”

83% 95% 12%-point

Hvor ca. 59% af drengene ved starten af forløbet erklærer sig enige eller meget enige i, at ”jeg elsker udfor-
dringer, selvom det er svært”, gælder dette for ca. 70% af drengene efter akademiet. 

Andelen af drenge, som alene erklærer sig meget enige i ovenstående, er i sig selv steget fra ca. 9% til ca. 
31% — altså en stigning på hele 22%-point.

Stigningen indikerer, at flere af drengene har udviklet et mere dynamisk mindset. De har givet slip på udtryk-
kene ”jeg kan ikke”, ”jeg vil ikke”, ”jeg tør ikke, ”jeg gør det ikke”, og hilser nu i stedet udfordringer velkommen 
— en stor gevinst for deres videre læring og udvikling.



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