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Verden omkring os 
Her i januar har der i det lille Danmark været ”gang i den”. Politiet har haft travlt, mange unge er løbet ind i 

fortvivlelse – måske endda sammen med forældrene og resten af familien. Tror de fleste ved hvad der henvise 

til – en stor mængde af afhøringer blandt unge, som har delt, videreformidlet eller på anden vis distribueret 

film af unge mennesker mest intime øjeblikke. Mange af os har nok endda dristet os til at vende hele 

problematikken i klasseværelset. Hos mine elever var sagen klar. Ingen bør straffes ud over de første som 

satte gang i at distribuerer filmene. Så her blev uden tvivl startet en diskussion. En diskussion, som stadig 

pågår, og som givetvis vil gøre det længe endnu. 

Ovenstående gør det om muligt endnu mere aktuelt, at vi som undervisere (erhvervsret/erhvervsjura eller 

ej) gør det soleklart for de unge, at vi faktisk mener noget seriøst med det, når vi nævner ord som ”digital 

dannelse” og ”almendannelse”. At vi og samfundet anser det for vigtigt, at de unge tænker sig om FØR de 

handler. Som en forældre på tv sagde en aften – ”at vi snakker etik med de unge, ville de selv bryde sig om 

distribuering, hvis de var på filmen?”. 
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Program FIP kursus: 
Den 14. marts 2018 afholdes der FIP kursus i erhvervsret/erhvervsjura. Det plejer faktisk at være en rigtig 

hyggelig og udbytterig dag.  

 

Program for FIP i erhvervsjura 2018 

 

Onsdag 14. marts, kl. 9.30-16.00, Tietgenskolen, Ermelundsvej 

 

 

 

9.30-10.00  Ankomst og kaffe 
 
10.00-10.30 Velkomst og hvad har I gjort siden sidst, Claus 
 
10.15-11.15  Nye elementer i C-faget (digital dannelse, demokratisk dannelse, obligatorisk 

projekt, SO, projektbegreber. Thomas og Kathrine 
 
11.15 – 11.30 pause 
 
11.30-12.30 C-niveauet og det tværfaglige samarbejde. Thomas og Kathrine 
 
12.30-13.30   Frokost 
 
13.30-15.00                  Udviklingsarbejde om forløb: 

  Workshop I: Problemorientering af et forløb - (Katrine) 

  Workshop II: hvad kan vi gøre i relation til SO (Thomas) 

 

15.00-15.15 Pause 

 

15.15-15.45  Diskussion, behov i forhold til vejledningen, hvad vil I komme med næste 
gang. Claus 

 

15.45-16.00 Afslutning, Kathrine, Thomas og Claus  
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Eksamen  
- gengivelse af nyhedsbrev fra erhvervsretslærerforeningen sidste år 

I 2016 blev der udarbejdet en mere præcis formulering til hvilke krav der stilles til indholdet og til 
spørgeformen.  
Se præciseringen her:  
https://www.emu.dk/modul/vejledning-til-eksamen-i-erhvervsret 

 
Foreningen minder om, at det censor opgave at gennemlæse de tilsendte opgaver, og påse at den 
nye eksamensvejledning overholdes - vi vil gerne luge ud i anvendelsen af gamle 
eksamensopgaver, hvor der ofte kun er et spørgsmål, som kunne være: 
”Hvilke juridiske problemstillinger er der i opgave og hvordan skal disse løses” 
 
Der er i vejledningen ikke fastsat en ramme for omfanget af tekstmaterialet, men en god 
tommelfingerregel er: 
Eksamensform A - 1 til 1½ A4 side 
Eksamensform B -  ¾ til 1 A4 side 
 
Samtidig skal vi huske på at faget er et C-niveau fag, så vi kan ikke forvente at eleven kan løse 
opgaven på et højere niveau. Et godt samarbejde mellem censor og eksaminator er 
forudsætningen for at dette lykkes. 
 
Der har været lidt usikkerhed omkring prøveform B. Nogle medlemmer har været usikre på, hvilke 

emner, der kan anvendes og hvad der kræves, så det ikke bare bliver en slags copy/paste af de 

forskellige lærebøger. 

Hermed et par generelle retningslinjer: 

- Eleven skal kunne forklare den valgte problemstilling. Det kunne f.eks. være aftalers 

indgåelse. 

- Eleven skal kunne komme med eksempler. Der kunne tages udgangspunkt i en af eleven 

udvalgt problemstilling. Det vil være en god idé, at der startes med en problemstilling og 

derefter fremlægger eleven teorien til problemstillingen. 

- Det er ikke nok at læse op af dias. 

- Eleven skal kunne svare på yderligere spørgsmål fra lærer/censor. 

https://www.emu.dk/modul/vejledning-til-eksamen-i-erhvervsret
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- Fremlæggelsens varighed vil være ca. 6. min samt uddybende spørgsmål. Derfor skal emnet 

heller ikke være for bredt som f.eks. køberet. Det kunne være købers 

misligholdelsesbeføjelser ved sælgers misligholdelse i handelskøb. 

Husk i øvrigt at sende eksamensspørgsmålene senest 8 dage før eksamensdagen. Det må gerne 

være på mail. Dog helst i en samlet fil. 

Som regel plejer samarbejdet mellem censor og eksaminator at forløbe problemfrit. De uklarheder 
der måtte være klares ofte i mindelighed. 
Men der påhviler censor den forpligtigelse at påse at eksamensreglerne overholdes og at reagere 
på uregelmæssigheder. 
Skulle det blive nødvendigt at foretage en censorindberetning, så fremsendes til den 
eksamensafholdende skole og fagkonsulenten, 
Se reglerne her: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=161427#Kap7 
Se i § 28 om censors arbejde. 

Eksempel på en eksamensopgave- eksamensform B 
 
Et eksempel på et eksamensspørgsmål kunne være: 

Eksamensspørgsmål nr.  

Erstatningsret 

Jørgen og Anna er gift og har 2 børn; Erik og Emma. Erik er 8 år, og Emma er 5 år. Familien har 

også en hund Bamse, der er 10 mdr. og ret vild. En dag, da Jørgen var ude at gå med Bamse, får 

den vristet sig ud af hundesnoren og stikker af. Den løber ind i en cyklist Hanne, der vælter og 

kommer slemt til skade. Hanne brækker sin højre arm og sit højre ben. Cyklen samt Hannes 

nyindkøbte læderjakke til kr. 5.000 bliver ødelagt. Hanne, der er en rigtig god håndspiller, spiller 

på kontrakt for Viborg. Hun skulle have deltaget i finalen om danmarksmesterskabet samme aften. 

Det kunne hun ikke, så hun mistede sin bonus på kr. 3.500. 

Erik på 8 år kommer senere samme dag i fuld fart på sin cykel ned ad vejen og rammer fru Hansen, 

der falder og får hjernerystelse. 

Anna havde i weekenden været på udsalg og købt en trampolin til børnene, så de kunne muntre 

sig med den ude i haven. Jørgen satte den korrekt op. Da Emma skulle prøve den faldt den 

sammen ned over hende. Emma fik hjernerystelse og brækkede sin venstre arm. Bruddet var 

kompliceret, og hun blev 20% invalid. Det viste sig, at trampolinen havde fejl i stålrørene, så de 

knækkede ved brug. 

Hanne kræver erstatning fra Jørgen vedrørende Bamse. Jørgen mente ikke, han kunne gøre for, at 

Bamse stak af. 

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=161427#Kap7
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Fru Hansen kræver erstatning af Erik. Jørgen og Anne mener ikke, Erik skal betale erstatning. Han 

er kun 8 år. 

Anna og Jørgen kræver erstatning for Emmas skader af Haveland, hvor trampolinen var købt. De 

nægter at betale. 

1. Forklar, hvornår en person kan blive erstatningsansvarlig. 

2. Hvilke skader kan der kræves erstatning for? 

3. Vurder ud fra juridisk metode om, Jørgen, Erik og Haveland er erstatningsansvarlige – 

argumenter for svaret. 

Hjælpemidler til eksamen og karakterbekendtgørelsen 
Bemærk at der på undervisningsministeriets hjemmeside er masser af hjælp at hente i forbindelse med sp. 

til eksamen. Bl.a. gøre her opmærksom på reglerne i § 15 at brugen af elektroniske hjælpemidler er tilladte 

ved eksamen. Dette gør sig også gældende i forbindelse med eksamen i erhvervsret. Hvis du har behov for 

en yderligere uddybning, så kan det få via dette link:  

https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/regler-og-orienteringer 

 

Indlæg fra deltager på flerfagligt samspil i januar 
I starten af det nye år var der fagenes samspil for årets pædagogikumkandidater. Det blev til knap 3 dage 
med en masse spændende indlæg samt mulighed for kollegial sparring i større eller mindre grad. 
 
Nogle af nøgleordene på fagenes samspil var: projektforløb og problembaseret læring. Der blev lagt stor vægt 
på, at begrundelsen for at gøre endnu mere brug af de muligheder, der ligger for samspil mellem fagene skal 
findes både internt på skolerne og skal ses som en stor mulighed for at kunne udvikle skolen – både i fagene, 
de rammer der arbejdes ud fra samt elevernes kompetencer. Desuden er der ingen tvivl om at en styrkelse 
af de faglige samspil er med til at understøtte elevernes kompetencer i forhold til at agere i et samfund som 
uden tvivl bliver mere og mere vidensbaseret. 
 
Der skal dog ikke herske nogen tvivl om, at rigtig mange undervisere allerede i dag har kendskab til og erfaring 
med de faglige samspil. Men det er klart, at hvis vi skal kunne løfte dette faglige samspil endnu engang, så 
kræver det noget og mere af os som undervisere. Det er vigtigt at vi finder tid og får tid til at sætte os ind i 
andre fags diskurser. Ellers er der uden tvivl en stor risiko for, at vi får lavet flerfaglige forløb, som kan (siger 
ikke det gør det), men som kan blive en kamp mellem fagene og underviserne. Hvem skal have mest plads i 
dette forløb? Og det må ikke skel – for lidt lige som i sager om forældremyndighed, så er der kun en taber 
her – og det er de unge.  
 
Når man deltager i pædagogikum, så indeholder de forskellige kursus jo også en del teori. Jeg vil ikke 
fremhæve alle de modeller, som blev sat i spil på fagenes samspil, men blot fremhæve en enkelt af 
modellerne her. En model som jeg anser for absolut overskuelig samt let anvendelig i forbindelse med f.eks. 
flerfaglige forløb. Modellen hedder den videnskabelige basismodel, og består i sin enkelthed af 4 trin 
 

https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/regler-og-orienteringer
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1. Hvilke spørgsmål  

a. Lav en formulering af det spørgsmål, som du vil arbejde med 
2. Hvordan vil du gå til det? 

a. Giv en beskrivelse af de metoder du har valgt 
3. Hvorfor gøre det? 

a. Overordnede overvejelser om metodens anvendelsesområde 
4. Hvad kan gå galt 

a. Lav en formulering over de svagheder, der er ved de valgte metoder 
 
Nogle af fordelene ved at gøre brug af netop denne model er, at vi reelt set giver eleverne en form for tjekliste 
til de flerfaglige opgaver, vi sikrer at der sker en form for refleksion gennem forløbet, og sidst men ikke mindst 
kan denne model være medvirkende årsag til at eleverne rent faktisk får et kendskab til videnskabelig 
tænkning 
 
Ovenstående er udelukkende min personlige opfattelse af modellen og taget ud fra de notater jeg gjorde mig 
på det flerfaglige kursus. Hvis du finder det relevant – så brug det. 
 
Men alt i alt nogle rigtig gode og udbytterige dage for mit vedkommende på flerfagligt samspil. 
 

Emner til Teo pæd opgaver 
Dette års teopæd opgaveemner bør også lige have et ord med på vejen her. Emnerne er i den grad 

højaktuelle set i lyset af de forskellige diskussioner i forhold til unges brug af digitale medier samt i forhold 

til hvilke forventninger der stilles til de unge i dag. 

Emnerne er: 

- Formativ feedback 

o Diskussionen om karakterer eller ej 

o Diskussionen af hvorvidt gode formative kommentarer på opgaver virker mere 

motiverende 

- Digital dannelse 

o Samfundet bliver mere og mere digitalt – følger de unge og uddannelserne med? 

Husk 
Nyhedsbrev via www.emu.dk 

Er du endnu ikke tilmeldt, så klik her og se hvor nemt det er. 

Indlæg og bidrag 
Har du informationer af relevans for erhvervsretslærere og så send det til Pia Hansen (pha@esaars.dk). Så 

kommer det i næste nyhedsbrev. Næste nyhedsbrev forventes at være klar i starten af april, så der er god tid 

til at gå i tænkeboks i forhold til, hvorvidt du har noget at bidrage med til nyhedsbrevet. Indlæg sendes senest 

den 19. marts 2018, 

http://www.emu.dk/
mailto:pha@esaars.dk)
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Nyhedsbrev Emu 

1) Gå ind på www.emu.dk 

 

 

2) Nederst på siden kan du tilmelde dig nyhedsbrev fra Emu´en 

 

 

3) Tryk på linket her  
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4) Nedenstående side kommer frem 

 

 

 

Bemærk at de enkelte uddannelser kan ”åbnes” og dermed fremkommer valgmuligheder blandt de enkelte 

fag og områder under de enkelte uddannelser. 

5) Afslutningsvis trykkes på gem 

6) Der afsendes en bekræftelsesmail, hvor du skal følge de anvisninger der er i mail. 
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7) VELKOMMEN TIL – du modtager nu nyhedsbrev fra Emu´en 

 

 


