
1

BØRNEHJÆLPSDAGEN
- STYRKER ANBRAGTE BØRN OG UDSATTE UNGE I DANMARK

EKSAMENSTJEK

www.bhd.dk



32

OM EKSAMENSTJEK 

På baggrund af skolenedlukninger og nødundervisning igangsatte 
Børnehjælpsdagen i december 2020 projekt EksamensTJEK i samarbe-
jde med Ikast-Brande og Sønderborg Kommune. Projekt EksamensTJEK 
var rettet mod fagligt og socialt udsatte elever fra 9. årgang i de to 
kommuner, og projektet havde til formål at sikre at pågældende elever 
ville bestå folkeskolens prøver 2021 og at de ligeledes ville få boostet 
deres selvtillid og selvværd. 

Projektet sigtede ligeledes mod at øge elevernes iboende motivation 
samt styrke deres mentale robusthed, herunder evner til og mulighed-
er for at indgå i meningsfulde og ligeværdige fællesskaber. Projektet 
blev gennemført i et samarbejde med MentorDanmark, hvor MentorD-
anmark stod for det faglige løft gennem et intensivt 1-1 mentorforløb 
for alle elever, imens Børnehjælpsdagen stod for at gennemføre en 
målrettet træningsdag før de skriftlige prøver samt en weekendcamp, 
hvor eleverne fik et mentalt og socialt boost.  

Foruden målsætningen om, at eleverne skulle bestå folkeskolens prøver 
i dansk og matematik, havde projektet også til formål at hjælpe eleverne 
med at genfinde en tro på egne evner og en motivation og lyst til at 
fortsætte i uddannelsessystemet efter folkeskolen.

Børnehjælpsdagen arbejder normalt alene med anbragte og tidligere 
anbragte børn og unge samt udsatte børn og unge. Projektet her skal 
ses som enestående. Vi ville gerne give vores bidrag til at modvirke 
de negative effekter coronanedlukningerne havde haft på udfordrede 

skoleelever. Tak til Novo Nordisk Fonden for at gøre det muligt.

I denne pjece kan du læse mere om 

• Indholdet af det faglige løft

• Indholdet af det socialt og mentale boost 

• Elevernes egne oplevelser 

• Projektets resultater

Målgruppe – kort om deltagerne 

Elever fra 9. klasser i Sønderborg Kommune 
og Ikast-Brande Kommune som :

• Havde risiko for ikke at bestå folkeskolens prøver 
 i dansk og/eller matematik

• Kunne drage nytte af et socialt og mentalt boost 

• Var klar til at bruge 2 timer/ugen på et fagligt løft 
 sammen med en mentor 

I alt deltog 8 drenge og 20 piger fra ni forskellige skoler i projektet. 

 

Socialt og mentalt boost 
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Træning før de skriftlige prøver 

En særligt tilrettelagt træning lige inden de skriftlige prøver klædte elev-
erne mentalt og fagligt på til at præstere bedst muligt på prøvedagene.

Der blev afholdt to identiske træningsdage i hhv. Sønderborg og Ikast-
Brande kommuner. Træningsdagene havde et todelt fokus, hvor elev-
erne både arbejdede med det faglige og det mentale aspekt af at gå 
til de skriftlige prøver.

• Eleverne fik styrket deres selvværd og selvtillid.

• Eleverne fik den sidste øvelse i prøvedisciplinerne.

• Eleverne fik to erfarne underviseres bedste strategier til fagligt 
 at klare prøverne bedst muligt. 

• Eleverne fik redskaber til, hvordan de bedst muligt fysisk kunne 
 gøre sig klar til prøverne gennem søvn, kost og bevægelse.  

• Eleverne fik konkrete værktøjer til at håndtere det mentale 
 pres i at gå til prøve, herunder til at håndtere den negative 
 stemme i baghovedet og til at undgå at gå i sort. 

Camp 

Campen havde til formål at styrke elevernes tro på egne evner og 
klæde dem bedst muligt på til de mundtlige prøver. På campen arbejd-
ede eleverne med værktøjer inden for temaerne:

• vedholdenhed ikke at give op, når noget bliver svært og lære   
 hvordan selvdisciplinen skal tage over, når motivationen falder.

• ejerskab at tage styringen over eget liv og handlinger, 
 og ikke overlade ansvaret til andre eller give andre skylden. 

• optimisme troen på en positiv udvikling i eget liv og at 
 kunne se på udfordringer med positive øjne.

• selvfølelse at man i kraft af sine evner og gode sider oplever, 
	 at	man	har	værdi	som	menneske	og	er	i	stand	til	at	flytte	sig	fra	a	til	b.

På campen arbejdede eleverne også med 

• stresshåndtering gennem bl.a. vejrtrækningsøvelser og visualisering

• at turde taget ordet foran andre 

• at skabe nye relationer 

 
Det sagde eleverne selv om det sociale og mentale boost 

”Det bedste var, at jeg kunne stå overfor helt mennesker 
og åbne mig op og fortælle hvad jeg havde svært ved.”

”Jeg tager “De 18 gode råd” med hjem. 
Samt at man skal huske at trække vejret.”

”Jeg vil helt klart bruge metoderne fra aktiviteten ‘tag ordet’, 
både i min hverdag og til eksamen.”

”Jeg tager det her med på efterskolen, at nye mennesker 
og nye ting ikke er så farlige som jeg har gået og troet.”

”Jeg tager helt klart ejerskab, optimisme og taknemmelighed med hjem, 
fordi jeg føler, at det er nogle punkter, jeg kan udvikle mig på.” 

”Jeg tager alle de værktøjer med som vi har snakket om, 
for dem kan jeg bruge til eksamen og til min hverdag” 
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Fagligt løft – intensivt forløb med en personlig mentor 

Alle elever fik et skræddersyet fagligt løft i dansk og matematik gen-
nem et 16-ugers mentorforløb med 1-1 lektiehjælp to timer om ugen. 
Mentorforløbene blev gennemført af MentorDanmark, der har mange 
års erfaring med intensiv lektiehjælp. 

Sådan foregik match mellem elev og mentor

• Eleven delte informationer om sig selv, interesser 
 og faglige udfordringer med MentorDanmark.

• Eleven tog en læringsstilstest.  

• MentorDanmark matchede eleven med den bedst egnede mentorer.

• Mentor og elev mødtes fysisk eller online hver uge og arbejde 
 med elevens specifikke udfordringer tilpasset elevens læringsstil

MentorDanmarks mentorkorps består af dygtige studerende, som lige-
ledes er gode til at lære fra sig. Mentorerne har gennemgået Mentor- 
Danmarks interne uddannelse, der sikrer at deres faglighed og pæda-
gogiske evner er i top. 

Det sagde eleverne og deres forældre om det faglige løft

“Jeg har holdt meget af og have X som mentor. Hun har kunne hjælpe 
rigtig meget og jeg har lært så MEGET af X. Det helt vildt. Det hun  
lærte mig har også hjulpet med matematik prøven. Jeg giver hende 
personligt fem stjerner.” 

“Min datter har været meget glad for mentorens hjælp og føler,  
at hun har fået meget ud af forløbet”

”Forløbet har været rigtig fint. Hun føler hun er blevet markant  
bedre til fagene matematik og dansk, på den korte tid I har haft  
sammen. Hun har lært en masse nye metoder og føler sig mere  
sikker på fremtiden. Det er da helt fantastisk!” 

RESULTATER 

Projektet er blevet fulgt af Louise Tidmand, ph.d., Aarhus Universitet.

For at måle resultaterne af det sociale og mentale boost er der gennem-
ført	før-	og	eftermåling	af	elevernes	self-efficacy	(handlingstillid,	handl-
ekraft	og	handleevne)	ud	fra	The	General	Self-Efficacy	Scale.	At	have	
handlingstillid betyder, at man har positive forventninger til, at man selv 
råder over de nødvendige evner og ressourcer til at klare de udfordringer, 
man	er	stillet	overfor.	The	General	Self-Efficacy	Scale	måler	handlingstillid	
ud fra 10 spørgsmål som de unge har besvaret i et online spørgeskema. 

Førmålingen på handlingstillid viste:

Lav handlingstillid  6  22 %

Mellem handlingstillid  18  67 %

Høj handlingstillid  3  11 %

Eftermålingen på handlingstillid viste:

Lav handlingstillid  0  0 %

Mellem handlingstillid  18  67 %

Høj handlingstillid  9  33 %

Projektets målsætning var, at minimum 75% af eleverne skulle 
bestå prøverne i dansk og matematik:

Fag       Beståelsesprocent

Dansk skriftlig fremstilling   100%

Læsning      100%

Retstavning      96%

Mundtlig dansk     100%

Matematik uden hjælpemidler   96%

Matematik med hjælpemidler   96%
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