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Undervisningsbeskrivelse Erhvervsjura C 
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  

 

Termin  Termin hvori undervisningen afsluttes:  

Juni 2022 

Institution  Tietgen Business: EUD og EUX 

Uddannelse  EUX Business 

Fag og niveau  Erhvervsjura C  

Lærer(e)  Thomas Grønbæk Andersen og Nikolaj Lind 

Hold  Eux404b-21 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb  

 

Titel 1  Introduktion til juraen 

Titel 2 Retskilder og det danske retssystem 

Titel 3 Juridisk metode 

Titel 4 Erstatningsret 

Titel 5 Aftaleret 

Titel 6 Forbrugerret, forbrugerkøb og E-handel 

Titel 7 Markedsføringsret 

Titel 8 Handelskøb 

Titel 9 Kreditret 

Titel 10 Fysiske personers hæftelse 

Titel 11 Inkasso og fogedret 

Titel 12 Eksamensforberedelse 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb 

 Titel 1  Introduktion til juraen 

Indhold   Kernestof: Demokrati, etik, moral, jura og digital dannelse 

Litteratur Erhvervsjura C & B - Juraens grundregler, Systime, E-bog 

Kapitel 1: Demokrati, etik, moral og jura  

Omfang  4 lektioner á 60 minutter  

Særlige 
fokuspunkter  

Eleverne skal kunne: 

 Redegøre for retsfilosofiske og etiske aspekter, samt redegøre for aspekter 
omkring nationale og internationale retskilder.  

 Redegøre for den demokratiske forståelse og sammenhængen mellem jura, 
moral og etik samt digital dannelse. 

Væsentligste 
arbejdsformer  

Klasseundervisning, gruppearbejde samt informationssøgning. 

 

 

Titel 2  Retskilder og det danske retssystem 

Indhold   Kernestof: Retskilder og det danske retssystem 

Litteratur Erhvervsjura C & B - Juraens grundregler, Systime, E-bog 

Kapitel 2: Retskilder 

Kapitel 4: Det danske retssystem – Retssager 

Omfang  4 lektioner á 60 minutter 

Særlige 
fokuspunkter  

Eleverne skal kunne: 

 Redegøre for retskildernes hierarkiske orden. 

 Forklare domstolenes opbygning og virke. 

 Foretage juridisk informationssøgning. 

Væsentligste 
arbejdsformer  

Klasseundervisning, opgaveløsning, herunder praktisk anvendelse af 
Retsinformation 
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Titel 3 Juridisk metode 

Indhold   Kernestof: Juridisk metode 

Litteratur Erhvervsjura C & B - Juraens grundregler, Systime, E-bog 

Kapitel 3: Juridiske metode 

Omfang  2 lektioner á 60 minutter  

Særlige 
fokuspunkter  

 Eleverne skal ved anvendelse af den juridiske metode kunne definere og 
forklare juridiske konflikter samt diskutere og vurdere, hvordan en konkret 
problemstilling kan løses. 

Væsentligste 
arbejdsformer  

Klasseundervisning og opgaveløsning i grupper. 

 

 

Titel 4  Erstatningsret 

Indhold   Kernestof: Erstatning udenfor kontrakt, herunder generelle forsikringsretslige 
principper. 

Litteratur Erhvervsjura C & B - Juraens grundregler, Systime, E-bog 

 Kapitel 5: Introduktion til erstatningsret 

 Kapitel 6: Erstatningsbetingelserne  

Kapitel: 7: Forsikring 

Samt tilhørende opgavesamlinger 

 

UfR 2020.295 Tilskadekomst med oversavet lillefinger fremstod som et 

ulykkestilfælde, men 16 forsikringsselskaber blev frifundet for 

at betale erstatning, da skaden var forvoldt forsætligt. 

 

Artikler: 

33-årig mand er tiltalt for at skære sin egen finger af: Håbede på 33 millioner kroner 
for det 

Link: 33-årig mand er tiltalt for at skære sin egen finger af: Håbede på 33 millioner 
kroner for det | BT Krimi - www.bt.dk 
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Tiltalt for bedrageri: Mand savede lillefinger af for at få udbetalt ulykkesforsikringer 

Link: Tiltalt for bedrageri: Mand savede lillefinger af for at få udbetalt 
ulykkesforsikringer | TV2 Nord  

Frifundet for bedrageri: Mødet mellem finger og rundsav var et uheld 

Link: Frifundet for bedrageri: Mødet mellem finger og rundsav var et uheld | TV2 
Nord 

 

Omfang  6 lektioner á 60 minutter 

Særlige 
fokuspunkter  

Eleverne skal kunne: 

 Redegøre for erstatningsbetingelserne samt argumenterer for evt. lempelses- 
eller bortfaldsgrunde.  

 Forklare objektivt ansvar og de objektive ansvarsfrihedsgrunde. 

 Redegøre og forklare kendetegn ved de forskellige forsikringsformer. 

 Anvende den juridisk metode til analyse og vurdering af erstatningsretlige 
problemstillinger i forholdet mellem virksomheden og dens omverden, 
herunder arbejdsgiveransvar og produktansvar 

Væsentligste 
arbejdsformer  

Klasseundervisning, gruppearbejde, diskussioner samt informationssøgning. 

 

 

Titel 5 Aftaleret 

Indhold  Kernestof: Aftaleret, herunder kontrakters indgåelses nationalt, aftalers ugyldighed 
og fuldmagt. 

Litteratur Erhvervsjura C & B - Juraens grundregler, Systime, E-bog 

Kapitel 8: Introduktion til aftaleret 

Kapitel 9: Aftalers indgåelse 

Kapitel 10: Fuldmagt 

Kapitel 11: Aftalers ugyldighed 

Samt tilhørende opgavesamlinger 

 

Omfang  8 lektioner á 60 minutter  

Særlige 
fokuspunkter  

Eleverne skal kunne: 

 Forklare aftalemodellen. 
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 Redegøre for forhold, der kendetegner aftaleretlige problemstillinger, 
herunder forsinket accept, uoverensstemmende accept og tilbagekaldelse, 
samt analysere og diskutere de juridiske konsekvenser af disse 
problemstillinger. 

 Redegøre for og anvende reglerne om fuldmagtsforhold 

 Redegøre for stærke og svage ugyldighedsgrunde.  

 Anvende den juridisk metode til analyse og vurdering af konkrete 
problemstillinger i forholdet mellem virksomheden og dens omverden. 

Væsentligste  

arbejdsformer  

Klasseundervisning, gruppearbejde og selvstændig opgaveløsning. 

 

 

Titel 6 Forbrugerret, forbrugerkøb og E-handel 

Indhold  Kernestof: Forbrugerret, herunder aftaler, køb og betaling 

Litteratur Erhvervsjura C & B - Juraens grundregler, Systime, E-bog 

Kapitel 12: Introduktion til forbrugerret 

Kapitel 13: Forbrugeraftaler 

Kapitel: 14: Forbrugerkøb 

Samt tilhørende opgavesamlinger 

 

Informationssøgning: 

Eleven har kendskab til og kan søge informationer via: 

 Forbrugerombudsmandens hjemmeside – 
www.forbrugerombudsmanden.dk  

 Konkurrence og forbrugerstyrelsens hjemmeside – www.forbrug.dk 

 www.Retsinformation.dk  

Omfang  8 lektioner á 60 minutter  

Særlige 
fokuspunkter  

Eleverne skal kunne: 

 Redegøre for grundlæggende beskyttelsespræceptive regler omkring 
forbrugeraftaler. 

 Redegøre for forbrugerkøb og konkrete problemstillinger i forbindelse 
hermed. Eleverne skal anvende den relevante lovgivning i løsningen af 
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opgaver, og på baggrund af denne analysere og vurdere de juridiske 
konsekvenser. 

Væsentligste  

arbejdsformer  

Klasseundervisning, gruppearbejde samt individuel opgaveløsning. 

 

 

Titel 7 Markedsføringsret 

Indhold   Kernestof: Markedsføringsret 

Litteratur Erhvervsjura C & B - Juraens grundregler, Systime, E-bog 

Kapitel 19: Markedsføring 

Samt tilhørende opgavesamling 

 Markedsføringsloven 

  

Artikler: 
 Når Selvmord sælger 

Link: https://www.information.dk/debat/1997/12/naar-selvmord-saelger  
 

Videomateriale: 

 Klovnedukken 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=T9Pn7yra4YQ  

 Cult-reklame (link indeholder også en artikel) 

Link: https://www.bt.dk/foedevarer/se-reklamen-her-gaar-cult-langt-over-
graensen  

 

Eleverne er blevet henvist til følgende hjemmesider:  

 Forbrugerombudsmanden - http://www.ombudsmanden.dk/om/  
 

Omfang  4 lektioner á 60 minutter 

Særlige 
fokuspunkter  

Eleverne skal kunne: 

 Arbejde selvstændigt med markedsføringsretten og herigennem blive i stand 
til at analysere og vurdere problemstillinger vedrørende markedsføring, 
herunder vildledelse, uanmodet henvendelse samt markedsføring over for 
børn og unge 
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 Redegøre for Forbrugerombudsmandens virksomhed 

 Selvstændigt søge efter og finde relevant supplerende information 

Væsentligste  

arbejdsformer  

Klasseundervisning, gruppearbejde samt individuel opgaveløsning. 

 

 

Titel 8 Handelskøb  

Indhold   Kernestof: Køberet med fokus på nationale regler i handelskøb  

Litteratur/ma
terialer 

Erhvervsjura C & B - Juraens grundregler, Systime, E-bog 

Kapitel 20: Handelskøb 

Samt tilhørende opgavesamling 

Omfang  6 lektioner á 60 minutter 

Særlige fokus-
punkter  

Eleverne skal kunne 

 Redegøre for de væsentligste køberetlige begreber, såsom genus/species, 
handelskøb/forbrugerkøb, levering og risiko-overgang, fordringshavermora 
samt misligholdelse og misligholdelsesbeføjelserne. 

 Redegøre for handelskøb og konkrete problemstillinger i forbindelse 
hermed. Eleverne skal anvende den relevante lovgivning i løsningen af 
opgaver, og på baggrund af denne analysere og vurdere de juridiske 
konsekvenser for virksomheden. 

Væsentligste  

arbejdsformer  

Klasseundervisning, klassediskussioner, gruppearbejde samt individuel 
opgaveløsning. 

 

 

Titel 9 Kreditret 

Indhold   Kernestof: Kreditret med fokus på fysiske personers hæftelse og kreditsikring i 
forbrugerforhold 

Litteratur Erhvervsjura C & B - Juraens grundregler, Systime, E-bog 

Kapitel 15: Kreditaftaler 

Kapitel 16: Kredit med ejendomsforbehold 
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Kapitel 17: Pant i forbrugerforhold 

Kapitel 18: Løsørepant og sikringsakten 

Samt tilhørende opgavesamlinger 

 

Omfang  10 lektioner á 60 minutter 

Særlige fokus-
punkter  

Eleverne skal kunne: 

 Redegøre for de væsentligste begreber og aspekter, når der indgås 
kreditaftaler mellem en erhvervsdrivende og en forbruger.  

 Redegøre for betingelserne for og virkningen af et ejendomsforbehold.  

 Redegøre for de forskellige panteformer og de tilhørende sikringsakter. 

 Anvende den juridisk metode til analyse og vurdere problemstillinger i 
forbrugerforhold vedrørende kreditsikring 

Væsentligste 
arbejdsformer  

Klasseundervisning, klassediskussioner, gruppearbejde samt individuel 
opgaveløsning. 

 

Titel 10 Fysiske personers hæftelse 

Indhold   Kernestof: Fokus på fysiske og juridiske personers hæftelse  

Litteratur Erhvervsjura C & B - Juraens grundregler, Systime, E-bog 

Kapitel 21: Fysiske personers hæftelse 

Samt tilhørende opgavesamling 

 

Omfang  4 lektioner á 60 minutter 

Særlige fokus-
punkter  

Eleverne skal kunne: 

 Vurdere og analysere problemstillinger vedrørende fysiske personers 
hæftelse, herunder betydningen af ægteskab. 

Væsentligste 
arbejdsformer  

Klasseundervisning samt opgaveløsning. 
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Titel 12 Eksamensforberedelse 

Indhold  Mundtlig fremstilling og løsning af juridiske problemstillinger 

Litteratur/ma
terialer 

Erhvervsjura C & B - Juraens grundregler, Systime, E-bog 

”Bliv klar til eksamen” 

Omfang  2 lektioner á 60 minutter 

Særlige fokus-
punkter  

 Skriftlig fremstilling 
 Mundlig præsentation af juridiske termer og problemstillinger 

Væsentligste  

arbejdsformer  

Gruppearbejde og klassediskussioner. 

 

Titel 11 Inkasso og fogedret 

Indhold  Kernestof: Generelle principper i individualforfølgning. 

Litteratur Erhvervsjura C & B - Juraens grundregler, Systime, E-bog 

Kapitel 22: Inkasso og fogedret 

Samt tilhørende opgavesamling 

 

Omfang  4 lektioner á 60 minutter  

Særlige 
fokuspunkter  

Eleverne skal kunne: 

 Redegøre for individualforfølgningens grundlæggende begreber og forklare 
inkassoprocessen 

 Analysere hvilke aktiver der kan gøres til genstand for udlæg samt den 
nødvendige sikringsakt. 

 Vurdere retsvirkningen af udlæg og den privatøkonomiske konsekvens af en 
tvangsrealisering. 

 Vurdere hvornår en umiddelbar fogedforretning kan finde anvendelse. 

Væsentligste  

arbejdsformer  

Klasseundervisning, klassediskussioner og gruppearbejde. 


