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Undervisningsbeskrivelse   
  
 
 
 
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser   
  
Termin  Sommer 2022 (skoleår 2021/2022)  

Institution  Niels Brock, EUX Gymnasiet  

Uddannelse  EUX – det studieforberedende år  

Fag og niveau  Erhvervsjura C  

Lærer(e)  Pernille Riisgaard  

Hold  t21sf38e 
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Oversigt over gennemførte undervisningsforløb  
  

Titel 1  Demokrati, etik, moral og jura   

Titel 2  Retskilder, det danske retssystem og juridisk metode  

Titel 3  Erstatningsret  

Titel 4  Aftaleret  

Titel 5  Forbrugerret – aftaler, køb og kredit  

Titel 6  Markedsføringsret  

Titel 7  Køberet/handelskøb  

Titel 8  Fysiske personers hæftelse  

Titel 9  Inkasso og fogedret  

Titel 10  Det valgfrie fokusområde: ”Greenwashing: Når virksomheder markedsfører sig lidt for 
grønt.”   

Titel 11  Projektforløb: ”DinMobil.dk” (digital dag)  
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)  
  
Titel 1  
  

Demokrati, etik, moral og jura.  

Indhold  Kernestof:  
• Demokrati, etik, moral og jura  

 
Litteratur:  

• iBog (SYSTIME), ”Erhvervsjura C & B – juraens grundregler” af Karen 
Willemann (red.), Anne Lind Gleerup, Ulla Rosenkjær med tilhørende case 
opgaver og øvelser, kap. 1.  

  
Supplerende stof:  

  
• Grundloven (https://www.retsinformation.dk/eli/lta/1953/169)   
• Staffeloven (https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/976)  
• Institut for menneskerettigheder 

(https://menneskeret.dk/omos/menneskerettigheder/menneskerettigheder-
fn/fnsmenneskerettighedssystem)  

• EMRK og EMD http://echr.dk/seneste-afgorelser/seneste-afgorelserfra-
domstolen/ (hentet den 18. august 2021)  

• FN´s verdenserklæring om menneskerettigheder 
https://unric.org/da/menneskerettigheder/ (hentet den 18. august 2021)  

• Kronik fra Berlingske Tidende af 22. januar 2020; ”Den demokratiske 
samtale trænger til en gang afkalker”  

• ”Umbrella-sagen”.  
• Politi.dk: https://politi.dk/straffeattest/afgoerelser-paa-din-straffeattest 

(hentet den 2. september 2021)  
Politi.dk: https://politi.dk/straffeattest/bestil-boerneattest  
(hentet den 2. september 2021)  

  
 
Omfang  
  

200 min.  

Særlige 
fokuspunkter  

Eleverne kan redegøre for de etiske overvejelser i forbindelse med 
lovbestemmelsers tilblivelse, etisk/moralske aspekter, grundlovens hovedindhold 
samt redegøre og diskutere magtens 3-deling, herunder domstolenes rolle og 
opbygning samt hensynet til etik, moral og jura.  
 
Grundlovsrettigheder overfor epidemiloven, ophævelse af forening (Loyal to 
Familia), Rigsretssagen mod Inger Støvjberg. 
  
Eleverne har kendskab til digital dannelse, og ”Umbrella-sagen”.   
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Faglige mål i særlig fokus: 
• Forstå det demokratiske medborgerskab 
• Forstå juridiske grundprincipper og terminologi 
• Digital dannelse 

 

Væsentligste 
arbejdsformer  

Læreroplæg, gruppe- og klassediskussioner.   
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Titel 2  
  

Retskilder, det danske retssystem og juridisk metode  

Indhold  Kernestof:  
• Retskilder  
• Juridisk metode  
• Det danske retssystem  

 
Litteratur:  

• iBog (SYSTIME), ”Erhvervsjura C & B – juraens grundregler” af Karen 
Willemann (red.), Anne Lind Gleerup, Ulla Rosenkjær med tilhørende 
case opgaver og øvelser, Kap. 2-4 

 
Supplerende stof:  

• Søgning på retsinfo.dk.  
• Analyse af uddrag af lovtekster.   
• Dokumentarfilm ”Med døden til følge”: (60 min)  

https://filmcentralen.dk/grundskolen/film/med-doeden-til-foelge 
• Vejledninger fra www.domstol.dk:  
• https://www.domstol.dk/alle-emner/anlaeg-civil-

sag/smaasager/#småsagsproces 
Omfang  
  

300 min.  

Særlige 
fokuspunkter  

Eleverne har viden om retskildernes indbyrdes forhold, herunder redegøre for 
retskildernes opståen og hierarkiske orden, bekendtgørelser og vedtægter. 
Fokusområde; at kunne finde hjemlen, (lovhierarki) og evt. straf eller sanktion 
samt forstå opbygningen af en lovtekst (hovedregel og undtagelser).   
 
Eleverne kan ved løsning af juridiske spørgsmål anvende den juridiske metode; 
Faktum, jus og resultat.   
 
Eleverne har kendskab til og forståelse for det danske retssystem, 
ankemuligheder og proces, småsagsprocessen, samt alternativer til 
domstolssystemet. 
Eleverne har kendskab til, at der er forskel på det civilretlige og strafferetlige 
system. 
 
Faglige mål i særlig fokus: 

• Forstå det demokratiske medborgerskab 
• Forstå juridiske grundprincipper og terminolog 
• Foretage et juridisk ræsonnement (opstart) 
• Anvende juridisk metode til analyse og vurdering af juridiske 

problemstillinger (opstart) 
• Foretage juridisk informationssøgning 
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• Anvende retskilder (opstart) 
  

Væsentligste 
arbejdsformer  

Anvendt ved alle øvelser, arbejdsopgaver og case arbejdsopgaver.  
Arbejdet med arbejdsspørgsmål omkring dokumentarfilmen.  
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Titel 3  
  

Erstatningsret  

Indhold  Kernestof: Erstatning uden for kontrakt, herunder produktansvar  
• Erstatningsbetingelserne  
• Forsikring  

 
Litteratur:  

• iBog (SYSTIME), ”Erhvervsjura C & B – juraens grundregler” af Karen 
Willemann (red.), Anne Lind Gleerup, Ulla Rosenkjær med tilhørende 
case opgaver og øvelser, kap. 5-7  

  
 
Supplerende stof:  

• www.lawschool.dk /”Forståelig Erstatningsret” med tilhørende 
læringsvideoer og øvelser  

• www.lawschool.dk /”Forståelig Forsikringsret” med tilhørende 
læringsvideoer og øvelser  

  
  

Omfang  
  

600 min.  

Særlige 
fokuspunkter  

  
Eleverne kan analysere og vurdere erstatningsretlige problemer. Der er især 
fokuseret på de almindelige erstatningsbetingelser, børns erstatningsansvar, 
arbejdsgiveransvaret og produktansvaret, former for forsikring, 
forsikringsaftalens indgåelse, risikooplysninger, fremkaldelse af  
forsikringsbegivenheden, forsikringsudbetaling samt hvilke forsikringer der bør 
tegnes.  
  
 Faglige mål i særlig fokus: 

• Foretage et juridisk ræsonnement  
• Anvende juridisk metode til analyse og vurdering af juridiske 

problemstillinger 
• Foretage juridisk informationssøgning 
• Anvende retskilder  
 

 
Væsentligste 
arbejdsformer  

Der er anvendt klasseundervisning (læreroplæg), klassediskussioner, 
gruppearbejde i forbindelse med løsning af flere mindre og større 
virkelighedsnære opgave, elevfremlæggelser.  
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Titel 4  
  

Aftaleret  

Indhold  Kernestof:  
• Aftalers indgåelse  
• Fuldmagt  
• Aftalers ugyldighed  

  
Litteratur:  

• iBog (SYSTIME), ”Erhvervsjura C & B – juraens grundregler” af 
Karen Willemann (red.), Anne Lind Gleerup, Ulla Rosenkjær med 
tilhørende case opgaver og øvelser, kap. 9-11 

  
Supplerende stof:  

• www.lawschool.dk /”Forståelig Aftaleret/aftaleindgåelse” med 
tilhørende læringsvideoer og øvelser  

• www.lawschool.dk /”Forståelig Aftaleret/fuldmagt” med tilhørende 
læringsvideoer og øvelser  

• www.lawschool.dk /”Forståelig Aftaleret/de svage 
ugyldighedsgrunde” med tilhørende læringsvideoer og øvelser  

• www.lawschool.dk /”Forståelig Aftaleret/de stærke 
ugyldighedsgrunde” med tilhørende læringsvideoer og øvelser  

Omfang  
  

400 min.  

Særlige 
fokuspunkter  

  
Aftalemodellen, stærke og svage ugyldighedsgrunde, tilblivelsesmangler, 
indholdsmangler, svigtende forudsætninger og fuldmagtsformer.  
  
Særligt anvendt ved case opgaver til digital dag og i undervisningen i form af 
dels arbejdsspørgsmål til kapitlet og små øvelsesopgaver til aftaleretten.   
 
Faglige mål i særlig fokus: 

• Foretage et juridisk ræsonnement  
• Anvende juridisk metode til analyse og vurdering af juridiske 

problemstillinger 
• Anvende retskilder  
• udtrykke sig hensigtsmæssigt 
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Væsentligste 
arbejdsformer  

Læreroplæg som indledning til hvert emne + Peer-Learning og løsning af 
praksisnære opgaver i grupper (CL struktur, jig-saw metoden), og diskussioner.  
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Titel 5  
  

Forbrugerret – aftaler, køb og kredit  

Indhold  Kernestof:  
• Forbrugeraftaler (3 moduler) 
• Forbrugerkøb (4 moduler) 
• Kreditaftaler og tinglysning (1 modul) 
• Kredit med ejendomsforbehold (1 modul) 
• Pant i forbrugerforhold (1 modul) 

 
Litteratur:  

• iBog (SYSTIME), ”Erhvervsjura C & B – juraens grundregler” af Karen 
Willemann (red.), Anne Lind Gleerup, Ulla Rosenkjær med tilhørende 
case opgaver og øvelser, kap. 13-18.  

 
Supplerende stof:  

• www.lawschool.dk /”Forståelig Forbrugerkøberet” med tilhørende 
læringsvideoer og øvelser  

• www.lawschool.dk /”Forståelig Aftaleret/forbrugeraftaleindgåelse” med 
tilhørende læringsvideoer og øvelser  

• www.lawschool.dk /”Forståelig E-handelsret” med tilhørende 
læringsvideoer og øvelser  

• www.lawschool.dk /”Forståelig Køberet” med tilhørende læringsvideoer 
og øvelser  

• www.lawschool.dk /”Forståelig Kreditret Generelt” med tilhørende 
læringsvideoer og øvelser  

• www.lawschool.dk /”Forståelig Ejendomsforbehold” med tilhørende 
læringsvideoer og øvelser  

• www.lawschool.dk /”Forståelig Panteret” med tilhørende læringsvideoer 
og øvelser  

• Forbrugerombudsmanden.dk 
• Lovændring: Opgør mod kvivklån: 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/801 
• https://www.forbrug.dk/raad-og-rettigheder/penge-og-

oekonomi/forbrugslaan/ 
• Købeloven (https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/140)  

  
Omfang  
  

1000 min.  
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Særlige 
fokuspunkter  

  
De særlige regler vedrørende visse forbrugeraftaler (forbud, fortrydelsesret m.v.), 
forskellige kreditmuligheder og kreditsikringsformer, omfanget af pant i 
forbrugerforhold, betingelserne for ejendomsforbehold, løsørepant og 
sikringsakter.  
  
Bl.a. anvendt i afleveringsopgaver og til digital dag.  
 
Faglige mål i særlig fokus: 

• Foretage et juridisk ræsonnement  
• Anvende juridisk metode til analyse og vurdering af juridiske 

problemstillinger 
• Forstå juridiske problemstillinger i samspil med andre fag 
• Anvende retskilder  
• Udtrykke sig hensigtsmæssigt 

 
Væsentligste 
arbejdsformer  

Læreroplæg, gruppearbejde, opgaveløsning, elevfremlæggelser i grupper.   
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Titel 6  
  

Markedsføringsret  

Indhold  Kernestof:  
• Markedsføring  

 
Litteratur:  

• iBog (SYSTIME), ”Erhvervsjura C & B – juraens grundregler” af Karen 
Willemann (red.), Anne Lind Gleerup, Ulla Rosenkjær med tilhørende 
case opgaver og øvelser, kap. 19. 

  
 
  
Supplerende stof:  

• www.lawschool.dk /”Forståelig Markedsføringsret” med tilhørende 
læringsvideoer og øvelser  

• https://www.forbrugerombudsmanden.dk  
Se projekt under punkt 10: Greenwashing.   

  
  

  
Omfang  
  

300 min.  

Særlige 
fokuspunkter  

Markedsføringslovens væsentligste regler, herunder salgsfremmende 
foranstaltninger, garanti, prisoplysninger, vildledning, skjult reklame, 
sammenlignende reklame, uanmodet henvendelse, markedsføring rettet mod 
børn og unge.  
  
 Faglige mål i særlig fokus: 

• Foretage et juridisk ræsonnement  
• Anvende juridisk metode til analyse og vurdering af juridiske 

problemstillinger 
• Forstå juridiske problemstillinger i samspil med andre fag 
• Anvende retskilder  
• Udtrykke sig hensigtsmæssigt 

 
  

Væsentligste 
arbejdsformer  

Gruppearbejde i forbindelse med løsning af virkelighedsnære opgaver, 
elevfremlæggelser, selvstændig informationssøgning med efterfølgende 
fremlæggelser.  
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Titel 7  
  

Køberet/handelskøb  

Indhold  Kernestof:  
• Handelskøb  

  
Litteratur:  

• iBog (SYSTIME), ”Erhvervsjura C & B – juraens grundregler” af Karen 
Willemann (red.), Anne Lind Gleerup, Ulla Rosenkjær med tilhørende 
case opgaver og øvelser, kap. 20.  

  
 
Supplerende stof:  

• www.lawschool.dk /”Forståelig Køberet” med tilhørende læringsvideoer 
og øvelser  

• Købeloven (https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/140)  
  
  

  

Omfang  
  

500 min.  

Særlige 
fokuspunkter  

  
Nationale køb – handelskøb– og disses inddeling, sælgers og købers pligter, 
sælgers og købers misligholdelse og modpartens misligholdelsesbeføjelser. Blik 
for forskellene mellem forbrugerkøb og handelskøb, og baggrunden herfor.   
 
Faglige mål i særlig fokus: 

• Foretage et juridisk ræsonnement  
• Anvende juridisk metode til analyse og vurdering af juridiske 

problemstillinger 
• Forstå juridiske problemstillinger i samspil med andre fag 
• Anvende retskilder  
• Udtrykke sig hensigtsmæssigt 

 
 

Væsentligste 
arbejdsformer  

Læreroplæg som indledning til fokuspunkterne. Løsning af praksisnære opgaver i 
grupper. Elevfremlæggelser. Løsning af større praksisnær opgave.   
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Titel 8  
  

Fysiske personers hæftelse  

Indhold  Kernestof:  
• Fysiske personers hæftelse  

  
Litteratur:  

• iBog (SYSTIME), ”Erhvervsjura C & B – juraens grundregler” af 
Karen Willemann (red.), Anne Lind Gleerup, Ulla Rosenkjær med 
tilhørende case opgaver og øvelser, kap. 21.  

  
 
Supplerende stof:  

• www.lawschool.dk /”Forståelig Hæftelse” med tilhørende 
læringsvideoer og øvelser.  

• https://familieretshuset.dk  
• Anonymiseret bodelingsaftale 

 
  
  

Omfang  
  

100 min.  

Særlige 
fokuspunkter  

  
Ægteskab, formueforhold og papirløst samlivsforhold. Forståelse for, at man i 
ægteskabet har særhæften og særråden, samt at effekten af formuefællesskab 
viser sig ved ægteskabsophør. Fokus på de økonomiske konsekvenser et 
ægteskabsophør kan have fx hvis man ejer en erhvervsvirksomhed, samt hvilke 
overvejelser man som virksomhedsejer bør overveje, fx særeje.  
  
 Faglige mål i særlig fokus: 

• Foretage et juridisk ræsonnement  
• Anvende juridisk metode til analyse og vurdering af juridiske 

problemstillinger 
• Forstå juridiske problemstillinger i samspil med andre fag 
• Anvende retskilder  
• Udtrykke sig hensigtsmæssigt 

  
Væsentligste 
arbejdsformer  

Læreroplæg, gruppearbejde, opgaveløsning, elevfremlæggelser   
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Titel 9  
  

Inkasso og fogedret  

Indhold  Kernestof:  
• Inkasso og fogedret  

  
Litteratur:  

• iBog (SYSTIME), ”Erhvervsjura C & B – juraens grundregler” af Karen 
Willemann (red.), Anne Lind Gleerup, Ulla Rosenkjær med tilhørende 
case opgaver og øvelser, kap. 22.  

  
 
Supplerende stof:  

• www.lawschool.dk /”Forståelig Inkasso og Fogedret” med tilhørende 
læringsvideoer og øvelser  

• Eksempel på en sagsproces/sagsskema fra advokatkontor.   
• Forbrugerombudsmanden.dk  

(https://www.forbrugerombudsmanden.dk/hvad-gaelder/ofte-
stilledespoergsmaal/rykkere-og-inkasso/)  

• Domstol.dk (https://www.domstol.dk/alle-emner/gaeld/inkasso/)  
  
 

Omfang  
  

100 min.  

Særlige 
fokuspunkter  

  
Inkassovirksomhed, eksekutionsgrundlag, fogedsagens gang, udlægsaktiver, 
retsvirkning af udlæg, tvangsauktion, den forenklede inkassoproces, umiddelbare 
fogedforretninger og foreløbige retsmidler. Kende de 3 faser, der er i et 
inkassoforløb: 1) udenretslig inkassoproces (rykkerprocedure, inkassovarsel osv.), 
2) indenretslig inkasso (Fogedretten, eksekutionsgrundlag, evt. 
tilbagebetalingsplan, udlæg), 3) Tvangsfuldbyrdelse  
  
 Faglige mål i særlig fokus: 

• Foretage et juridisk ræsonnement  
• Anvende juridisk metode til analyse og vurdering af juridiske 

problemstillinger 
• Forstå juridiske problemstillinger i samspil med andre fag 
• Anvende retskilder  
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• Udtrykke sig hensigtsmæssigt 
 

 

Væsentligste 
arbejdsformer  

Klasseundervisning, gruppearbejde, opgaveløsning, elevfremlæggelser   
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Titel 10  
  

Det valgfrie fokusområde: ”Greenwashing – når virksomheder markedsfører sig 
lidt for grønt.”  

Indhold  Forbrugerens rettigheder i forbindelse med erhvervsdrivendes markedsføring i 
form af ”grøn” markedsføring. Det er et stigende problem, at de 
erhvervsdrivende markedsfører sig mere grønt/mere miljørigtigt, end hvad de 
kan dokumentere.  
 
Med finansloven for 2022 fik Forbrugerombudsmanden tilført 28 millioner kr. 
over fire år for at styrke kampen mod greenwashing. Det vil medføre, at der i 
højere grad end nogensinde før vil blive grebet ind over for vildledende 
markedsføring af grønne budskaber. 
 
Eleverne skal arbejde med følgende problemstillinger:  
 
”Hvad er greenwashing, hvorfor er det relevant pt., hvordan kommer det sig til 
udtryk i praksis, og hvordan er reglerne på området?”.  
Eleverne skal herunder komme ind på følgende;   
 

• Gøre mundtligt rede for, hvorfor greenwashing er et "hot" emne. Hvad 
er problemet med greenwashing? 

• Gøre mundtligt rede for, hvilke regler, der regulerer området, og hvem 
kan klage og hvortil? 

• Give eksempler på greenwashing fra Danmark og evt. også fra udlandet . 
 

 
Litteratur:  

• https://www.forbrugerombudsmanden.dk/media/56731/kvikguide-om-
miljoemarkedsfoering.pdf  

• https://taenk.dk/raadgivning/markedsfoering/greenwashing-undgaa-
blive-snydt-af-groen-salgsgas 

• BBC News; What is greenwashing: 
https://www.youtube.com/watch?v=0XGAMJsm6Tg 

• https://www.altinget.dk/energi/artikel/greenwashing-er-bedre-end-
groen-tavshed 

• https://www.forbrugerombudsmanden.dk/hvad-
gaelder/markedsfoeringsloven/etik-og-miljoe/ 

 
 

Omfang  
  

200 min.  
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Særlige 
fokuspunkter  

• ”Nye” problemstillinger i takt med udviklingen i samfundet.  
• ”Indsatsområder”, hvor der politisk bliver tilført midler.  
• Forbrugerbeskyttelse  
 

 Faglige mål i særlig fokus: 
• Foretage et juridisk ræsonnement  
• Anvende juridisk metode til analyse og vurdering af juridiske 

problemstillinger 
• Forstå juridiske problemstillinger i samspil med andre fag 
• Anvende retskilder  
• Udtrykke sig hensigtsmæssigt 

  
  

Væsentligste 
arbejdsformer  

Gruppearbejde – CL struktur (jigsaw) – undersøgende tilgang. Mundtlig 
videoaflevering i grupper– varighed ca. 5-7 min. 
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Titel 11  
  

Projektforløb: ”DinMobil.dk” (digital dag).  

Indhold  Projektforløbet var et digitalt forløb i faget Erhvervsjura uden 
lærertilstedeværelse.   

Læringsmål:   

• Forstå og forklare ”den juridiske metode” 	  
• Analysere, vælge og formulere ”Aftaleret” herunder ”Fuldmagt” 

	  
• Analysere, vælge og formulere ”køberet” herunder ”Købers 

misligholdelsesbeføjelser” 	  

Arbejdsopgaverne i projektforløbet var udelukkende digitale 
afleveringer, hvor eleven skulle gennemføre forskellige trin. De 
forskellige trin indeholdte hhv. en opbyggende casehistorier, video- film, 
øvelser og arbejdsopgaver. 	  

Udgangspunktet var juridiske problemstillinger pa ̊ B2C-markedet og 
senere pa ̊ B2B-markedet i emnerne fuldmagt og 
misligholdelsesbeføjelser. 	  

Omfang  
  

300 min.  

Særlige 
fokuspunkter  

• Juridisk metode   
• Fuldmagt   
• Køber og sælgers misligholdelsesbeføjelser   
• Aftalebetingelser pa ̊ B2B   

 
Faglige mål i særlig fokus: 

• Forstå juridiske grundprincipper og terminologi  
• Foretage et juridisk ræsonnement  
• Anvende juridisk metode til analyse og vurdering af juridiske 

problemstillinger 
• Forstå juridiske problemstillinger i samspil med andre fag 
• Anvende retskilder  
• Udtrykke sig hensigtsmæssigt 

 
 

Væsentligste 
arbejdsformer  

Projektforløbets implementering foregik i elevens eget hjem, hvor alle 
hjælpemidler var tilladte.   

Individuelt arbejde med digitale afleveringer i form af lydoptagelser, 
digitale billeder samt mundtlig fremstilling.  

 


