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

Institution Niels Brock, EUX Gymnasiet 

Uddannelse EUX – det studieforberedende år 

Fag og niveau Erhvervsjura C 

Lærer(e) Frank Hinnerskov 

Hold 38j 
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Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Demokrati, etik, moral, jura, retskilder, det danske retssystem 

Titel 2 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: ”Demokrati, etik, moral og jura” 

Titel 11 Projektforløb: DinMobil.dk (digital dag) 

Titel 12 Andet 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 1 
 

Demokrati, etik, moral, jura, retskilder, det danske retssystem 

Indhold Litteratur: 
• iBog (SYSTIME), ”Erhvervsjura C & B – juraens grundregler” af Karen Wille-

mann (red.), Anne Lind Gleerup, Ulla Rosenkjær med tilhørende caseopgaver og 
øvelser 

 
Kernestof: 

• Kap.1: Demokrati, etik, moral og jura 
• Kap. 2: Retskilder 
• Kap. 4: Det danske retssystem 

 
 
Supplerende stof: 

• Grundlov. 3-delt statsmagt, frihedsrettigheder i hovedtræk 
• Danmarks Radio TV-udsendelse: ”Retten indefra” 

https://www.dr.dk/tv/se/retten-indefra/retten-indefra-2/retten-indefra-giver-
skyld-straf-1-6 

• https://www.dr.dk/tv/se/retten-indefra/retten-indefra-2/retten-indefra-i-bag-
klogskabens-klare-lys-2-6 

• https://www.dr.dk/tv/se/retten-indefra/retten-indefra-2/retten-indefra-alle-
sager-skal-behandles-lige-3-6 

• https://www.dr.dk/tv/se/retten-indefra/retten-indefra-2/retten-indefra-regn-
skabets-time-4-6 

• https://www.dr.dk/tv/se/retten-indefra/retten-indefra-2/retten-indefra-pa-
stand-mod-pastand-5-6 

• https://www.dr.dk/tv/se/retten-indefra/retten-indefra-2/retten-indefra-i-
pavirket-tilstand-6-6 

 
Omfang 
 400 min. 

Særlige 
fokus-
punkter 

Eleverne kan redegøre for de etiske overvejelser i forbindelse med lovbestemmelsers til-
blivelse og retskildernes indbyrdes forhold, herunder redegøre for retskildernes opståen 
og hierarkiske orden, bekendtgørelser og vedtægter, etisk/moralske aspekter, grundlo-
vens hovedindhold samt redegøre og diskutere magtens 3-deling, herunder domstolenes 
rolle og opbygning samt hensynet til etik, moral og jura. 
 
 

Væsent-
ligste ar-
bejdsfor-
mer 

Læreroplæg, gruppe- og klassediskussioner.  
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Titel 2 
 

Juridisk metode 

Indhold Litteratur: 
• iBog (SYSTIME), ”Erhvervsjura C & B – juraens grundregler” af Karen Wille-

mann (red.), Anne Lind Gleerup, Ulla Rosenkjær med tilhørende caseopgaver 
og øvelser 

 
Kernestof: 

• Kap. 3: Juridisk metode 
 
 
 
Supplerende stof: 

• www.lawschool.dk /”Forståelig Juridisk Metode” med tilhørende læringsvide-
oer og øvelser 

• Website: http://denjuridiskemetode.weebly.com/ 
• Thinglink: https://www.thinglink.com/scene/1029344699074215937 
• PROJEKT: ”Dinmobil.dk” (digital dag) 

 
 
 
 
 
 
 

Omfang 
 

100 min. 

Særlige 
fokus-
punkter 

 
Anvendt ved skolens digitale dag i faget Erhvervsjura i forbindelse med casehistorien 
Dinmobil.dk. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Væsent-
ligste ar-
bejdsfor-
mer 

Anvendt ved alle øvelser, arbejdsopgaver og casearbejdsopgaver. 

  



 

Side 5 af 14 

Titel 3 
 

Erstatningsret 

Indhold Litteratur: 
• iBog (SYSTIME), ”Erhvervsjura C & B – juraens grundregler” af Karen 

Willemann (red.), Anne Lind Gleerup, Ulla Rosenkjær med tilhørende 
caseopgaver og øvelser 

 
Kernestof: Erstatning uden for kontrakt, herunder produktansvar 

• Kap. 6: Erstatningsbetingelserne 
• Kap. 7: Forsikring 

 
 
Supplerende stof: 

• www.lawschool.dk /”Forståelig Erstatningsret” med tilhørende lærings-
videoer og øvelser 

• www.lawschool.dk /”Forståelig Forsikringsret” med tilhørende lærings-
videoer og øvelser 

 
Omfang 
 

500 min. 

Særlige fokus-
punkter 

 
Eleverne kan analysere og vurdere erstatningsretlige problemer. Der er især fo-
kuseret på de almindelige erstatningsbetingelser, børns erstatningsansvar, ar-
bejdsgiveransvaret og produktansvaret, former for forsikring, forsikringsaftalens 
indgåelse, risikooplysninger, fremkaldelse af forsikringsbegivenheden, forsik-
ringsudbetaling samt hvilke forsikringer der bør tegnes. 
 
 
 
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Der er anvendt klasseundervisning (læreroplæg), klassediskussioner, gruppear-
bejde i forbindelse med løsning af flere mindre og større virkelighedsnære op-
gave, elevfremlæggelser. 
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Titel 4 
 

Aftaleret 

Indhold Litteratur: 
• iBog (SYSTIME), ”Erhvervsjura C & B – juraens grundregler” af Karen 

Willemann (red.), Anne Lind Gleerup, Ulla Rosenkjær med tilhørende case-
opgaver og øvelser 

 
Kernestof: 

• Kap. 9: Aftalers indgåelse 
• Kap. 10: Fuldmagt 
• Kap. 11: Aftalers ugyldighed 

 
 
Supplerende stof: 

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

• www.lawschool.dk /”Forståelig Aftaleret/fuldmagt” med tilhørende læ-
ringsvideoer 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 fokus-
punkter 

 
Aftalemodellen, stærke og svage ugyldighedsgrunde, tilblivelsesmangler, indholds-
mangler, svigtende forudsætninger og fuldmagtsformer. 
 
Anvendt ved skolens digitale dag i faget Erhvervsjura i forbindelse med casehisto-
rien Dinmobil.dk. 
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Læreroplæg som indledning til hvert emne. Løsning af praksisnære opgaver i grup-
per, elevfremlæggelser og diskussioner. 
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Titel 5 
 

Forbrugerret – aftaler, køb og kredit 

Indhold Litteratur: 
• iBog (SYSTIME), ”Erhvervsjura C & B – juraens grundregler” af Karen Wil-

lemann (red.), Anne Lind Gleerup, Ulla Rosenkjær med tilhørende caseopga-
ver og øvelser 

 
Kernestof: 

• Kap. 13: Forbrugeraftaler 
• Kap. 14: Forbrugerkøb 
• Kap. 15: Kreditaftaler 
• Kap. 16: Kredit med ejendomsforbehold 
• Kap. 17: Pant i forbrugerforhold 
• Kap. 18: Løsørepant og sikringsakten 

 
 
Supplerende stof: 

• www.lawschool.dk /”Forståelig Forbrugerkøberet” med tilhørende læringsvi-
deoer og øvelser 

• www.lawschool.dk /”Forståelig Aftaleret/forbrugeraftaleindgåelse” med til-
hørende 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 lærings-
videoer og øvelser 

• www.lawschool.dk /”Forståelig Ejendomsforbehold” med tilhørende lærings-
videoer og øvelser 

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

 
 

Omfang 
 

500 min. 

Særlige fo-
kuspunkter 

 
De særlige regler vedrørende visse forbrugeraftaler (forbud, fortrydelsesret m.v.), for-
skellige kreditmuligheder og kreditsikringsformer, omfanget af pant i forbrugerfor-
hold, betingelserne for ejendomsforbehold, løsørepant og sikringsakter. 
 
Forbrugeraftaler og forbrugerkøb er anvendt ved skolens digitale dag i faget Er-
hvervsjura i forbindelse med casehistorien Dinmobil.dk. 
 
 

Væsentlig-
ste arbejds-
former 

Læreroplæg, gruppearbejde, opgaveløsning, elevfremlæggelser  
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Titel 6 
 

Markedsføringsret 

Indhold Litteratur: 
• iBog (SYSTIME), ”Erhvervsjura C & B – juraens grundregler” af Karen Wil-

lemann (red.), Anne Lind Gleerup, Ulla Rosenkjær med tilhørende caseopga-
ver og øvelser 

 
Kernestof: 

• Kap. 19: Markedsføring 
 
 
Supplerende stof: 

• www.lawschool.dk /”Forståelig Markedsføringsret” med tilhørende læringsvi-
deoer og øvelser 
 

 
Omfang 
 

400 min. 

Særlige fo-
kuspunkter 

Markedsføringslovens væsentligste regler, herunder salgsfremmende foranstaltninger, 
garanti, prisoplysninger, vildledning, skjult reklame, sammenlignende reklame, uan-
modet henvendelse, markedsføring rettet mod børn og unge. 
 
 

Væsentlig-
ste arbejds-
former 

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

Køberet/handelskøb 

Indhold Litteratur: 
• iBog (SYSTIME), ”Erhvervsjura C & B – juraens grundregler” af Karen 

Willemann (red.), Anne Lind Gleerup, Ulla Rosenkjær med tilhørende case-
opgaver og øvelser 

 
Kernestof: 

• Kap. 20: Handelskøb 
 
 
Supplerende stof: 

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

 
 

Omfang 
 

300 min. 

Særlige fokus-
punkter 

 
Nationale køb – handelskøb og forbrugerkøb – og disses inddeling, sælgers og kø-
bers pligter, sælgers og købers misligholdelse og modpartens misligholdelsesbefø-
jelser 
 
 
 
 

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 Litteratur: 
• iBog (SYSTIME), ”Erhvervsjura C & B – juraens grundregler” af Karen 

Willemann (red.), Anne Lind Gleerup, Ulla Rosenkjær med tilhørende case-
opgaver og øvelser 

 
Kernestof: 

• Kap. 21: Fysiske personers hæftelse 
 
 
Supplerende stof: 

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

 
 
 
 
 
 

Omfang 
 

200 min. 

Særlige fokus-
punkter 

 
Ægteskab, formueforhold og papirløst samlivsforhold 
 
 
 
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Læreroplæg, gruppearbejde, opgaveløsning, elevfremlæggelser  
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Titel 9 
 

Inkasso og fogedret 

Indhold Litteratur: 
• iBog (SYSTIME), ”Erhvervsjura C & B – juraens grundregler” af Karen 

Willemann (red.), Anne Lind Gleerup, Ulla Rosenkjær med tilhørende case-
opgaver og øvelser 

 
Kernestof: 

• Kap. 22: Inkasso og fogedret 
 
 
Supplerende stof: 

• www.lawschool.dk /”Forståelig Inkasso og Fogedret” med tilhørende læ-
ringsvideoer og øvelser 
 

 
 
 

Omfang 
 

200 min. 

Særlige fo-
kuspunkter 

 
Inkassovirksomhed, eksekutionsgrundlag, fogedsagens gang, udlægsaktiver, retsvirk-
ning af udlæg, tvangsauktion, den forenklede inkassoproces, umiddelbare fogedfor-
retninger og foreløbige retsmidler 
 
 
 
 
 
 
 

Væsentligste 
arbejdsfor-
mer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, opgaveløsning, elevfremlæggelser  
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Titel 10 
 

Det valgfrie fokusområde: ”Demokrati, etik, moral og jura” 

Indhold  
Opgave med udgangspunkt i ”Demokrati, etik, moral og jura” med integration i fa-
gene erhvervsjura, informatik og samfundsfag. 
 
Problemstilling: 
Giv din vurdering af og begrund om Regeringen, under coronakrisen, har svækket 
det danske demokrati ved at beordre aflivning af alle danske mink 
 
Supplerende litteratur: 

• YouTube-video ”Regeringens manglende lovhjemmel, da de beordrede 
minkaflivningerne. Kan det tilgives?” Debatten DR2 
https://youtu.be/rtLKBNiqX2Y 

• DR Nyhederne: Minksagen kulegraves 
https://www.dr.dk/nyheder/tema/minksagen-kulegraves 

• Samfundsfag C, kapitel 5: Grundloven og magtens tredeling 
• Erhvervsjura C&B, kapitel 1: Demokrati, etik, moral og jura 

 
 

Omfang 
 

300 min. 

Særlige fokus-
punkter 

Emneområder: Demokrati, etik, moral og jura 
Fag: Samfundsfag, Informatik og Erhvervsjura 
 

• Den danske lovgivningsproces 
• Svækkelse af det danske demokrati under Coronakrisen 
• Borgerrettigheder – særligt ”den private ejendomsret” 

 
Væsentligste 
arbejdsformer 

Individuelt arbejde med fokus på mundtlighed via videofremstilling 
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Titel 11 
 

Projektforløb: DinMobil.dk (digital dag) 

Indhold Projektforløbet var et digitalt forløb i faget Erhvervsjura uden lærertil-
stedeværelse. 

Læringsmål: 

• Forstå og forklare ”den juridiske metode” 
• Analysere, vælge og formulere ”Aftaleret” herunder ”Fuldmagt” 
• Analysere, vælge og formulere ”køberet” herunder ”Købers mis-

ligholdelsesbeføjelser” 
• Arbejdsopgaverne i projektforløbet var udelukkende digitale afle-

veringer, hvor eleven skulle gennemføre forskellige trin. De for-
skellige trin indeholdte hhv. en opbyggende casehistorier, video-
film, øvelser og arbejdsopgaver. 

 
Udgangspunktet var juridiske problemstillinger på B2C-markedet og se-
nere på B2B-markedet i emnerne fuldmagt og misligholdelsesbeføjelser. 
 
 

Omfang 
 

300 min. 

Særlige fokuspunkter • Juridisk metode 
• Fuldmagt 
• Køber og sælgers misligholdelsesbeføjelser 
• Aftalebetingelser på B2B 

 
Væsentligste arbejdsformer Projektforløbets implementering foregik i elevens eget hjem, hvor alle 

hjælpemidler var tilladte. 
 
Individuelt arbejde med digitale afleveringer i form af lydoptagelser, di-
gitale billeder samt mundtlig fremstilling i klasserummet.  
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Titel 12 
 

Andet 

Indhold • Neden for anvendt links i undervisningen: 
o Lawschool.dk 
o Danskelove.dk 
o Systime.dk 
o Karnovgroup.dk 
o Retsinformation.dk 
o Forbrug.dk 
o MitNielsBrock.dk 

 
 
 

Omfang 
 

 

Særlige fokuspunkter  
 
 
 

Væsentligste arbejdsformer  
 
 
 
Retur til forside 
 


