


DRENGEAKADEMIET – ET TYPISK ÅR

• 110 optagne drenge
• 50 sjællændere, 10 fynboer og 50 jyder
• Fordelt lige ift. 7. og 8. klasse
• 45 drenge med ordblindhed 
• 20 stk. med diagnoser (ADHD, ADD, OCD, angst og autisme)





HATTIEPOINTER



EN DAG PÅ DRENGEAKADEMIET

• 0700-0720: Morgenrutiner: Sang, FA

• 0720-0800: Morgenmad

• 0800-0830: Fællessamling og holdtid

• 0830-1000: Læsning

• 1010-1140: Matematik

• 1140-1320: Frokost, mobiltid og personlig tid

• 1320-1450: Fysisk aktivitet og bad/omklædning

• 1450-1620: Skrivning

• 1630-1745: Karaktertræk

• 1745-1830: Aftensmad

• 1830-1845: Fællessamling

• 1845-1930: Holdtid og logbog

• 1930-2025: Træningscafé

• 2035-2125: Fritid

• 2130-2200: Aftenrutiner og godnat





Tydelighed og struktur



FLERE VEJE TIL LÆRING







LÆSNING
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PÆDAGOGISKE GREB



DE 7 KARAKTERTRÆK PÅ ARBEJDSPLADSEN

Selvkontrol i drengehøjde

q Bevare overblik og fokus

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

q ”Get the job done” – ingen 
overspringshandlinger

q Vælge sine kampe med 
omhu

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



DRENGENES TRIVSEL, SELVVÆRD OG 
HANDLEKOMPETENCE STIGER

Kvantitativ evaluering (slutrapport udgivet i juni 2021)

Oxford Research foretog på baggrund af DrengeAkademiet 2020 en kvantitativ evaluering, der afdækker udviklingen i de deltagende drenges trivsel, 
selvværd og handlekompetence ud fra validerede, psykometriske værktøjer, som anbefales af Socialstyrelsen. Resultaterne fra slutmålingen efter 10 
måneder er: 

• Trivsel (WHO-5)

• Trivslen stiger signifikant fra baseline til sidste dag på camp

• Stigningen er aftaget ved 10-måneders målingen, dog stadig positiv ift. baseline, men ikke statistisk signifikant

• Selvværd (Rosenbergs self-esteem scale)

• Selvværdet stiger signifikant fra baseline til sidste dag på camp

• Stigningen ses stadig ved 10-måneders målingen og ”analysen peger således på, at DA har en langvarig positiv virkning på de deltagende drenges 
selvværd”. 

• Handlekompetence (Banduras self-efficacy scale)

• Handlekompetencen stiger signifikant fra baseline til sidste dag på camp

• Stigningen ses stadig ved 10-måneders målingen og ”disse resultater indikerer således, at DA kan have en blivende positiv udvikling på de 
deltagende drenges handlekompetence”.  



MOTIVATION – SDT I PRAKSIS

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

q Selvbestemmelse
q Kompetence
q Samhørighed 



SELVBESTEMMELSE

- Meningsfuld indflydelse

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



KOMPETENCE

q Zonen for nærmeste udvikling
q Struktur
q Positive forventninger 
q Variation
q God feedback: Konkret, kammeratlig og konstruktiv

q 1-2-3 øvelse J



SAMHØRIGHED

- Det at være en del af et fællesskab

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



DET LANGE SEJE TRÆK…



MENTORORDNINGEN 2019/20

• Mentorcentre i 8 byer
• Øget fokus på mentorordningen allerede i rekrutteringsprocessen 
• Mentorcentre tænkt ind i holddeling
• 2 møder i måneden
• Fritidsjobindsats i samarbejde med Adecco
• Forældreworkshops v. forældrevejleder 
• Mere individuel opfølgning



MENTORCENTRE



PH.D. PEGER PÅ SÆRDELES POSITIVE LANGSIGTEDE EFFEKTER
AF DRENGEAKADEMIET OG DETS GRUPPEMENTORORDNING

Ph.d.-afhandling af Søren Albeck Nielsen, Økonomisk institut, Aarhus Universitet

Der er netop blevet indleveret en ph.d.-afhandling med titlen: Essays on educational interventions for disadvantaged children, hvor kapitel 2 omhandler 
DrengeAkademiet og dets gruppementorordning fra 2015-2019.

• I modsætning til tidligere forskning på området ”intensiv læring” så er konklusionerne i denne ph.d.-afhandling yderst positive
• Konklusionen er: ”Sommercampen er effektiv til at forbedre unge udfordrede drenges skoleresultater” (s. 96). 

• Sidste måling er 1 år efter endt DA, hvor den blivende effekt er statistisk signifikant, hvilket øger sandsynligheden for en langsigtet, positiv effekt.

• DrengeAkademiets deltagere sammenlignet med øvrige drenge
• I 8. klasse er 75% vurderet fagligt klar til uddannelse, mens dette kun gælder for 19% af DA-drengene

• DA reducerer læringskløften til øvrige drenge i DK med 14% (op til 35%) og med 40% (op til 80%) ift. sammenlignelige drenge

• Uddannelsesparathedsvurderinger 
• DrengeAkademiet øger deltagernes uddannelsesparathed med 18 procentpoint

• Dette tal var 8 procentpoint i Trygfondens analyse for årgang 17-18 og indikerer stor udvikling af DA de senere år

• Gruppementorordning som efterværn øger virkningerne markant sammenlignet med 1:1 mentoring
• Effekten er dobbelt så stor ved gruppementoring sammenholdt med tidligere 1:1

• Særligt i relation til personlige og sociale kompetencer spores der ”dramatic increase” sammenlignet med 1:1 mentoring (s. 96)



TAK FOR NU


