
FIP i Innovation 
21. april 2021

Endelig et FIP i 
innovation!



Dagens program

Dagens materialer 
samles på FIP-
sitet efter kurset: 
kortlink.dk/t9yr

og senere på EMU

Sæt evt. kryds i 
chatten ved 
spørgsmål eller 
skriv dem på 
padlet
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http://kortlink.dk/t9yr


https://padlet.com/mikkelbrunvold/fipinno



Virtuel undervisning (corona)

Center for 
Gymnasieforskning 
SDU, 2020
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Om ”corona-eksperimentet”:

Tradition (fx kernestof) vs fornyelse (fx virtuelle escape rooms) 

Succes vs fiasko
Ane Qvortrup, på Danmarks Læringsfestival, 2021
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Orientering

Nødprøvebekendtgørelsen vedrørende sommerens prøver

§ 4. For en elev på første år af en treårig gymnasial uddannelse 
afholdes én mundtlig prøve efter udtræk.

Stk. 2. For en elev på andet år af en treårig gymnasial uddannelse 
afholdes én mundtlig prøve efter udtræk.

Stk. 3. For en elev på tredje år af en treårig gymnasial uddannelse 
afholdes følgende prøver:

1) Skriftlig prøve i dansk.

2) Mundtlig prøve i studieretningsprojektet eller studieområdeprojektet, 
jf. dog stk. 4.

3) To mundtlige prøver efter udtræk i studieretningsfag på A- eller B-
niveau eller andet A-niveaufag. Hvis dette ikke er muligt, aflægges 
prøve i fag på B- eller C-niveau efter udtræk.
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https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/514


Orientering 

• Link til FAQ

• 2020-
sommerterminen:

EGYM: 

1559 elever i B og 
1701 elever i C

AGYM: 1180 

elever i C
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https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/uddannelser-til-unge/gymnasiale-uddannelser?fbclid=IwAR1TTI87ZdXRwqo5OLTWL_NMP7njcWTu9rJQD59a3v4mkIWIc6yIjrs6LIY


Opmærksomhedspunkter

• Fokusér på det (eventuelle) faglige efterslæb - hvor skal der 
sættes ekstra ind? Kan noget eventuelt nedprioriteres/udelades 
(gør det tydeligt i undervisningsbeskrivelsen!)? 

• Italesæt forløbet og formålet med den mundtlige eksamen 
overfor eleverne

• Indregn gerne tid til peer-feedback af eksamensforløbet (og 
formativ evaluering fra læreren)

• Hvordan vil I gribe prøven an? Har I måske allerede 
eksempler? Hvad med det eksamensrettede forløb?

• Del erfaringer 
på padlet.
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Forsøg med Innovation A
Mia Holck Kjærgaard, Tietgen

13.00-13.05



Skærmpause

13.05-14.20



Oplæg og erfa om eksamen i 
Innovation C,
Pia Petersen, Learnmark
13.05-13.55



Skærmpause

13.55-14.00



Sparring om prøven i 
Innovation B
14.00-14.30

Foregår på 
wonder.me – link 
på padlet



Innovation i de større skriftlige 
opgaver



SOP 2020 (hhx)
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Fagkombinationer med innovation

Uddannelsesstatistik.dk
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Afsætning, Innovation (studieretning) 318
Innovation, Dansk 18
Innovation, Engelsk 37
Innovation, International økonomi 3
Innovation, Spansk begynder 4
Innovation, Tysk fortsætter 1
Innovation, Virksomhedsøkonomi 17
Matematik, Innovation 1
I alt 399

Kun 
4,5%!

Ingen på HTX



EOP 2020

97 opgaver = 5%
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Afsætning, Innovation 58
Dansk, Innovation 3
Engelsk, Innovation 10
Finansiering, Innovation 2
Informatik , Innovation 13
Innovation, Organisation 1
Innovation, Samfundsfag 5
Virksomhedsøkonomi, Innovation 5
Hovedtotal 97



SRP 2020

Biologi, Innovation 1
Bioteknologi, Innovation 3
Engelsk, Innovation 3
Fransk begynder, Innovation 1
Fysik, Innovation 1
Innovation, Samfundsfag 8
Kemi, Innovation 2
Matematik, Innovation 1
Musik, Innovation 1
Hovedtotal 21
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Inspiration

Tænk gerne i følgende ift. opgaveformuleringer:

• Simpel – fordi de spørgsmål, eleven skal søge svar på, 
fremstår klare og tydelige

• Autentisk – fordi opgaven er loyal over for SOP/EOP/SRP-
genren; der stilles spørgsmål, som en gymnasieelev kan give 
selvstændige og troværdige svar på

• Motiverende – fordi det giver mening for eleven at finde svar 
på de stillede spørgsmål.
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Fagets bredde (fra læreplanen)

• Faget favner bredt og er samfundsvidenskabeligt

• Dele af kernestof og supplerende stof skal vælges og behandles, 
så det bidrager til styrkelse af det faglige samspil mellem fagene 
og i studieretningen. I tilrettelæggelsen af undervisningen 
inddrages desuden elevernes viden, kundskaber og kompetencer 
fra andre fag, som eleverne hver især har, så de bidrager til 
perspektivering af emnerne og belysning af fagets 
almendannende sider.
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Inspiration i vejledningen

Tænk gerne 
temabaseret i de 
større opgaver à
bedre muligheder 

for frugtbare 
faglige samspil
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Eksempler på 
opgaveformuleringer – Pia har 
delt på padlet…



Hvordan kan vi få Innovation mere med i 
de større opgaver?
• Giv dine input på padlet
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Ønsker til udviklingsarbejde i faget 
til EMU?
Skriv dem på padlet



Faglig forening i faget innovation

• Skal der laves en selvstændig faglig forening? 
• Invitation til online møde (dato)?
• Engagere netværket (fx gennem fb-gruppen 

”innovationsundervisere)

• Motivation og formål?
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Tak for i dag!


