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Baggrund 

Iflg. bekendtgørelsen, skal  hhx-uddannelsen 
indeholde et studieområde, som skal 

• ”... styrke elevernes metodiske forståelse og 

studiekompetence” og  

• styrke ”elevernes evne til at håndtere 

flerfaglige problemstillinger af både praktisk 

og teoretisk karakter på et korrekt og 

reflekteret metodisk grundlag”  



Udfordring 
• Det var svært for os at 

planlægge og koordinere et 
sådant forløb og sikre 
progressionen: Hvem 
styrker eleverne i hvad og 
hvornår? 

 

• Det  var vanskeligt at 
samarbejde på tværs af fag 
og vi var ikke helt enige om, 
hvad ”metodisk forståelse” 
og studiekompetencer helt 
nøjagtigt vil sige.  

• Eleverne har, også på 
dette område,  meget 
forskellige 
forudsætninger og 
starter på forskellige 
niveauer. Nogle 
elever har allerede en 
del 
studiekompetencer 
og en god metodisk 
forståelse og andre 
starter helt fra 
bunden. 



Erfaring  handling 

Mange elever og måske særligt de 
gymnasiefremmede, havde vanskeligt ved netop 
disse lidt abstrakte krav til metodisk indsigt og 
forståelse 

 

Vi opfandt et ”metodefag”, som skulle gøre 
bekendtgørelsens krav mere konkrete og dermed 
mere håndgribelige for vores elever og gøre det 
nemmere for os at opfylde kravene 



Gymnasiefremmede 

Ca. 30 % af 
vores 
elever er 
gymnasie-
fremmede 
 



Men 

…… der er stor forskel på andelen af 
gymnasiefremmede i de forskellige klasser. 
I nogle klasser er det næsten halvdelen af 
eleverne, der har forældre som ikke har en 
studentereksamen. 
I andre klasser er det snarere 20 %,  eller færre 
(Det er måske noget vi som skole bør forholde os 
til? Måske omlægge mere skriftligt arbejde i de 
klasser med mange gymnasiefremmede?) 
Flere elever er i øvrigt slet ikke klar over, hvorvidt 
deres forældre har en studentereksamen 

 



Metodefaget 

Indholdet i metodefaget er 
i overensstemmelse med 
de krav bekendtgørelsen 
stiller til studieområdet.  

Faget er tilrettelagt 
således,  at man går fra det 
konkrete til det mere 
abstrakte og er organiseret 
i 3 emneområder.  

• Første emneområde er: 
almene 
studiekompetencer.  

• Andet emneområde er 
projektarbejde og 
rapportskrivning.  

• Det sidste emneområde 
handler om faglige 
metoder: 



International økonomi 

Faget international økonomi er obligatorisk på 
hhx. 

 

I flere studieretninger optræder faget på A-
niveau, med en skriftlig dimension.  

 

Faget opleves, som vores interviews afslører, af 
mange elever som svært tilgængeligt, læsetungt 
og fyldt med abstrakte og implicitte koder, 
herunder faglige teorier, modeller og begreber.  

 



Problemstilling 

Vi ønsker at afprøve et særligt udviklet 
fagmetode– og studieteknik-kursus, 
som har til formål at styrke og forbedre 
Hhx-elevernes studie kompetencer og 
samtidig støtte de gymnasiefremmede 
elever i forhold til faget International 
Økonomi. 



Fokusgruppeinterviews 
• Vi har gennemført 9 fokusgruppe-interviews.  

• Grupperne bestod af 5-7 gymnasiefremmede 
elever fra: 2 1.g klasser, 4 2.g klasser og 3 3.g 
klasserne.  

• Eleverne meldte sig frivilligt 

• Alle elever havde erfaringer med IØ-faget (de 
fleste af dem på A-niveau).  

• 5 af klasserne var fra ZBC’s hhx-afdeling i 
Vordingborg (hvor eleverne ikke har haft 
metodefaget) de sidste 4 var fra afdelingen i 
Næstved (de to 2. g-klasser havde gennemført 
metodefaget i 1. g, de to 3.g-klasser havde ikke).  



Fokusgruppeinterviews 

• Den eneste 
forskel i de 
spørgsmål vi 
stillede til 
eleverne fra de 
to afdelinger 
var, at eleverne 
i Næstved også 
blev spurgt til 
deres erfaringer 
med 
metodefaget.  
 



Eleverne om IØ: 

”IØ er et meget voksent fag på en eller anden 
måde. Og et bredt fag. Samfundsøkonomi – det er 
sådan noget voksne snakker om. . . hvordan det 
hele hænger sammen” 

 

”Det er det der interne sprog, som jeg aldrig rigtig 
har fået styr på. Læreren går ud fra, at man ved 
hvad vi snakker om. Der er også et internt sprog i 
afsætning. Men der er flere skemaer… nogle 
kasser som tingene hører ind i og vi er mere 
interesseret i det …” 

 



Eleverne om det at være gymnasiefremmed: 

”Der er en masse forkortelser og opgaver og sådan 
noget som de (forældrene) slet ikke kender. Og 
fagene på handelsgymnasiet ligner ikke de fag vi 
havde i folkeskolen og det gør det vanskeligere at 
tale om det”. 
 
”De store opgaver har været meget svære... jeg 
følte mig sådan lidt fortabt” 
 
”Det har været ærgerligt ikke at have forældre, der 
kritisk kunne læse mine opgavebesvarelser 
igennem – og give kritik. Mine forældre er ofte 
benovede over, at jeg kan lave sådan en stor 
opgave, med sådan nogle svære begreber” 
  
 



Delkonklusion 
• Eleverne har vanskeligt ved at overskue faget. Det 

skyldes, mener de, det særlige sprog man 
benytter sig af; de mange begreber der gør faget 
vanskeligt. 

•  Det er lærernes opgave at gøre faget 
overskueligt, interessant og konkret. Eleverne vil 
meget gerne diskutere.  

• Vi kan ikke afgøre, om det særligt er de 
gymnasiefremmede elever, der har vanskeligt ved 
at overskue faget.  Men i et fokusgruppeinterview 
med skolens IØ-lærere lærte vi, at det er de elever 
der ikke har sproget, der ikke er blevet vænnet til 
at diskutere og resonere, der har problemer med 
faget. Spørgsmålet er, om metodefaget giver 
eleverne bedre forudsætninger for at for knække 
IØ-koden??? 



Afvikling af metodefaget 
• Vi har gennemført metodefaget i alle vores 1.g klasser 

i skoleåret 2011-2012 og igen i skoleåret 2012-2013 i 
overensstemmelse med vores plan.  

• Metodelærerne har grebet faget (eller kurset) lidt 
forskelligt an. Nogle lærere har arbejdet med lektier 
(”læs s. 17-23 i kompendiet”) mens andre blot har 
gennemgået de emner kompendiet indeholder eller 
har taget udgangspunkt i kompendiet.  

• Alle lærere har imidlertid arbejdet med de tre 
temaer/emneområder: studiekompetencer, 
projektarbejde/rapportskrivning og faglige metoder 
og eleverne har på den måde ”lært det samme”. 

 



Evalueringer 
Vi har gennemført skriftlige 
evalueringer af metodefaget efter 
begge de to forløb.  

 

Den første evaluering lavede vi i 
august 2012 (altså 3-4 måneder 
efter at eleverne havde afsluttet 
faget). Den anden evaluering 
lavede vi i maj 2013 (lige inden 
eksamensperioden og altså lige 
inden eleverne afsluttede 
metodefaget).  

 

Evalueringerne er 
anonyme, men vi 
kender elevernes køn, 
alder, studieretning 
og baggrund 
(hvorvidt de er 
gymnasiefremmede). 

 

 



Resultatet af evalueringerne 

Eleverne er ikke selv overbeviste om, at de har lært så 
meget i metodefaget.  
For nogle af eleverne er faget meningsløst og tydeligvis 
meget abstrakt.  
”for meget snak, for meget teori og for lidt praksis ” 
Meningen med metodefaget var jo netop at gøre noget der 
er meget abstrakt og uhåndgribeligt mere konkret og 
håndgribeligt. 
I evalueringen skiller de gymnasiefremmede elever sig ikke 
ud på nogen måde. Til gengæld er der en klar tendens når vi 
kigger på køn. Drengene, som der er flest af, er noget mere 
skeptiske overfor faget end pigerne 



Flere resultater 

• Evalueringerne afslører, at eleverne hurtigt glemmer 
mange af de ting af mere faktuel karakter de har 
lært i faget. 

• eleverne mener, imidlertid, at det de har lært i 
metode kan bruges i andre fag – også selvom det 
ikke er muligt at måle eller vurdere om de har ret.  

• De redskaber og kundskaber metodefaget 
indeholdt, er måske blevet en slags skjult viden hos 
eleverne, som, formodentlig, med lidt hjælp og i 
forbindelse med undervisningen kan gøres mere 
eksplicit? 



Konklusion 

Metodefaget i sin nuværende form er ikke 
løsningen på de udfordringer vi har med de krav 
den ”nye” bekendtgørelse stiller til os om at        
”... styrke elevernes metodiske forståelse og 
studiekompetence”.  

 

Det har heller ikke kunnet dokumenteres, at 
metodefaget hjælper de gymnasiefremmede 
elever med deres udfordringer med IØ-faget 

 

 



Mere konklusion 

• Eleverne har svært ved at huske det de har lært, 
bare nogle få måneder efter, sandsynligvis fordi 
vi ikke har formået at integrere metodefagets 
indhold i de øvrige fag. 
 

• Det blev også åbenlyst i forbindelse med vores 
pædagogiske dag om metodefaget, at de andre 
lærere nærmest havde overladt hele ansvaret 
for elevernes metodiske forståelse og 
studiekompetence til metodefaget – det var 
ikke meningen. 
 



Hvad gør vi nu?  • Metodelærerne skal gøres 
ansvarlige for, at orientere, 
involvere og uddelegere 
opgaver til resten af teamet 

• Metodefaget skal deles ud på 
alle tre år og nogle timer skal 
ligge som blok-dage i 2. og 3. 
g i forbindelse med de store 
opgaver, således at der er en 
progression i metodefaget 
som svarer til den 
progression der er i de krav 
der stilles til eleverne og 
således at eleverne får 
undervisningen når de har 
brug for den. 


