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1. Identitet og formål 

1.1. Identitet 

Erhvervsjura B er et samfundsvidenskabeligt fag. Borgere og virksomheders adfærd reguleres 
af love, aftaler samt moralske og etiske normer. Faget omfatter viden, kundskaber og færdig-
heder om generelle retlige principper, herunder de værdier, rettigheder og pligter, som det de-
mokratiske samfund rummer. Faget beskæftiger sig med et bredt felt af national erhvervsret-
tet lovgivning, og med hvordan denne på en gang skaber muligheder og sætter rammer for in-
dividet og erhvervsvirksomheden. Faget indeholder også et udsnit af internationale regler. 
Ved at forbinde den aktuelle juridiske samfundsmæssige udvikling med juridiske begreber 
kvalificeres elevernes standpunkter, handlemuligheder, viden og kundskaber, hvorved ele-
verne opnår faglig fordybelse, almendannelse og studiekompetence. [LP1.1] 

Erhvervsjura B er et gymnasialt fag, der er en introduktion til og omfatter et mindre uddrag 
af det pensum studerende har, når de læser jura på universiteternes samfundsvidenskabe-
lige fakulteter. Jura er læren om retsreglers tolkning, anvendelse, tilpasning og virkning 
men omfatter også moral og etiks betydning for disse. 

Det videnskabelige fag erhvervsjura omfatter den del af juraen, som har relevans for er-
hvervslivet, og obligations-, formue- og tingsretten, herunder udvalgte internationale 
aspekter, udgør hovedparten af for fagets kernestof. 

Det gymnasiale fag erhvervsjura B omfatter centrale juridiske problemstillinger og juridisk 
metode, og faget har et særligt fokus på en præventiv anvendelse af erhvervsjuraen med 
det formål at forebygge juridiske konflikter. 

Erhvervsjura B giver viden om erhvervsrettede love og retsprincipper og er samtidig et fag, 
der sikrer elevernes forståelse for juridisk regulerings nødvendighed, muligheder og be-
grænsninger. 

For at kunne agere som en god demokratisk samfundsborger er det nødvendigt at have ind-
blik i såvel etiske og moralske normer som retlige principper, der regulerer vores samfund, 
og som den enkelte borger og virksomhed skal handle i forhold til.  

1.2. Formål 

Erhvervsjura B er studieforberedende og bidrager til elevernes almendannelse og studiekom-
petence. 

Eleverne skal forberedes til at leve i fremtidens samfund, og erhvervsjura B bidrager til at ud-
vikle elevernes personlige myndighed, således at de kan blive i stand til at forholde sig ansvar-
ligt og reflekterende til omverdenen. Faget forbereder eleverne til medbestemmelse og medan-
svar i et demokratisk retssamfund i en globaliseret verden. 

Eleverne skal forberedes til at klare sig på fremtidens arbejdsmarked, og erhvervsjura B bi-
drager til at udvikle elevernes viden, kundskaber og færdigheder indenfor virksomhedsforstå-
else, samt dermed handlekompetence og innovative kompetencer. 

I erhvervsjura B skal eleverne udvikle evnen til at identificere juridiske problemstillinger gen-
nem forståelse af de juridiske grundprincipper, særligt i relation til erhvervsvirksomheder - 
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både nationalt og internationalt. Eleverne skal udvikle evnen til at inddrage juridisk metode i 
forbindelse med forebyggelse og løsning af retlige konflikter. [LP 1.2] 

Hhx-uddannelsen gennemføres med vægt på erhvervsrelaterede perspektiver. Hhx-uddan-
nelsens studiekompetencegivende sigte realiseres inden for virksomheds- og samfundsøko-
nomiske fagområder i kombination med fremmedsprog og andre almene fag. Uddannelsen 
skal udvikle elevernes evne til faglig fordybelse og deres forståelse af teoretisk viden som 
redskab for analyse af virkelighedsnære forhold. 

Undervisningen i erhvervsjura B bidrager hertil via fagets almendannende karakter og 
funktion. 

Fagets formål er beskrevet i læreplanen, og deraf fremgår, at eleverne gennem undervis-
ningen i faget skal udvikle evnen til at handle ansvarligt og reflektere over juridiske pro-
blemstillinger særligt i relation til virksomheders drift, både nationalt og internationalt. 

Eleverne skal opnå evnen til at identificere erhvervsretlige problemstillinger gennem for-
ståelse af de juridiske grundprincipper, der gælder i det danske demokratiske retssamfund 
samt i det globaliserede verdenssamfund. Endelig skal eleverne kunne anvende juridisk 
metode i forbindelse med problemstillinger vedrørende forebyggelse og løsning af retlige 
konflikter. 

Dette opnås ved, at eleverne gennem undervisningen i kernestoffet får forståelse for inten-
tionerne bag retsreglers formål og indsigt i konsekvenserne heraf. 

Fagets dannelsesperspektiv understreges af, at der i faget arbejdes med en række retlige 
principper som f.eks. den demokratiske lovgivningsprocedure, lighed for loven, retssikker-
hedsprincipper mv., der giver eleverne mulighed for at forholde sig kritisk og reflekterende 
til medmennesker, virksomhedens handlemuligheder og samfundets udvikling. Desuden vil 
dette underbygge elevernes viden om samfundets opbygning og magtbalance. 

1.2.1. Juridisk metode 

Den juridiske metode er den vigtigste af fagets arbejdsmetoder. Den kan karakteriseres som 
”vejen til” at finde de relevante love og regler samt retlige principper, der bør føre den, der 
skal tage stilling til et juridisk spørgsmål, til et rimeligt og retfærdigt svar. 

Jura drejer sig både om selve reglerne, men også om håndhævelsen og konsekvensen af 
dem. Borgere, der ikke er juridiske beslutningstagere, kan spørge sig selv om, hvordan man 
bærer sig ad med at komme fra abstrakte lovregler til konkrete afgørelser,  samt om hvilke 
overvejelser og foranstaltninger, der skal indgå i processen. Svaret findes bl.a. i, at juridisk 
metode bruges både, når et konkret retsspørgsmål skal løses, og når der er behov for at 
finde frem til en løsning, der egner sig som en almen regel for fremtidige konflikter. 

Da erhvervsjura B skal vise eleverne, hvor vigtigt det er både at forebygge og at løse kon-
flikter, er den juridiske metode nødvendig at lære. Metoden skal gøre det muligt for ele-
verne at få et overblik over, hvilke retskilder (love, bemærkninger, retningslinjer, retsprak-
sis o. lign.), der er relevante i en konkret sagsbehandling, og hvordan disse anvendes både 
konfliktforebyggende, og når en tvist er opstået.  
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1.2.2. Erhvervsveje 

Eleverne orienteres om, hvilke erhvervsveje jura på højere uddannelsesniveauer giver adgang 
til. [LP 1.2] 
Her tænkes der både på de videregående uddannelser ved universiteter og handelshøjsko-
ler og på såvel den rene jurauddannelse som de uddannelser, hvor juraen er kombineret 
med andre, typisk økonomiske, fag, og på de kortere videregående uddannelser til f.eks. fi-
nansøkonom og markedsføringsøkonom samt HD-studiet, hvor jura indgår som et obligato-
risk fag.  

Samtidig skal det gøres klart for eleverne, hvordan fagets emner indgår i og har betydning for 
andre ikke-juridiske uddannelser og karriereveje. [LP 1.2] 
Trods intentionen om, at gymnasieelever skal læse videre, søger en del hhx-studenter lære-
pladser inden for bl.a. revision, handel og shipping, hvor de også vil stifte bekendtskab med 
juraen i deres daglige virke. Se også afsnit 3.2.2. om Karrierelæring. 

2. Faglige mål og fagligt indhold 

2.1. Faglige mål 

Eleverne skal kunne forstå det demokratiske medborgerskab [LP 2.1] 
Eleverne skal opnå kendskab til og forståelse for, hvorledes det demokratiske retssamfund i 
Danmark er bygget op med afsæt i magtfordelingslæren. Det forudsætter viden om forhol-
det mellem den lovgivende, udøvende og dømmende magt og deres demokratiske legitimi-
tet. I relation til den lovgivende magt, forudsættes det, at eleverne forstår den politiske lov-
givningsproces og forholdet mellem etik, moral og jura, herunder borgernes og virksomhe-
dernes indflydelse, gennem eksempelvis medierne, NGO’er, høringsmuligheder og lignende, 
således at de bliver i stand til at forholde sig reflekterende til politik og lovgivning og der-
med tage deres medborgerskab i et demokrati alvorligt. 

Eleverne skal kunne forstå juridiske grundprincipper og begreber og derigennem demonstrere 
viden om fagets identitet og metode [LP 2.1] 
Eleverne skal opnå forståelse for, at jura er læren om retsreglernes tolkning, anvendelse, 
tilpasning og virkning. Det forudsætter viden om de generelle juridiske principper, såsom 
fortolkningsprincipper, proportionalitetsprincippet o. lign. Herigennem skal eleverne 
kunne demonstrere viden om fagets identitet og metode. Eleverne skal desuden have kend-
skab til, hvorledes den juridiske metode kan bruges til at lave innovativ forebyggelse og løs-
ning af konflikter af juridisk karakter. 

Eleverne skal kunne anvende relevante retskilder [LP 2.1] 
For at eleverne kan anvende relevante retskilder må det forudsættes, at de forstår sammen-
hængen mellem de forskellige retskilder på nationalt niveau, herunder de internationale 
retskilders indflydelse på nationale retskilder. Desuden skal læren om juridiske grundprin-
cipper bidrage til forståelse for, udvælgelse og anvendelse af relevante retskilder på kon-
krete problemstillinger.  

Eleverne skal kunne foretage en kritisk og prioriteret juridisk informationssøgning [LP 2.1] 
Eleverne skal kunne finde relevante love, domme, udtalelser og lignende i forhold til juridi-
ske problemstillinger. Eleverne skal herefter kunne forholde sig kritisk og prioriteret til den 
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juridiske informationssøgning, hvilket forudsætter forståelse for de juridiske grundprincip-
per og anvendelse af relevante retskilder. 

Eleverne skal kunne foretage et juridisk ræsonnement, herunder kunne anvende den juridiske 
metode til at identificere, analysere, diskutere og vurdere innovative forebyggende løsninger 
på problemstillinger [LP 2.1] 
For at kunne foretage et juridisk ræsonnement, forudsættes det, at eleverne kan anvende 
juridiske metode og således være i stand til: 
 at identificere juridiske problemstillinger i en given situation ved hjælp af fakta, 
 at finde relevant jura vedrørende den givne juridiske problemstilling, 
 at anvende den relevante jura på den givne juridiske problemstilling, og redegøre her-

for, 
 at anvende den relevante jura, så eleven kan analysere den givne juridiske problemstil-

ling,  
 at diskutere den givne juridiske problemstilling på baggrund af analysen, og på bag-

grund heraf 
 at vurdere den givne problemstillings udfald og/eller fremkomme med innovative fore-

byggende løsninger på den givne problemstilling samt argumentere herfor. 

Eleverne skal kunne foretage juridiske ræsonnementer i samspil med andre fag [LP2.1] 
Eleverne skal kunne se erhvervsjuraens indflydelse på andre fag, herunder eksempelvis af-

sætningsøkonomi (AØ), virksomhedsøkonomi (VØ) og international økonomi (IØ).  

Eleverne skal kunne udtrykke sig hensigtsmæssigt, nuanceret, præcis og argumenterende [LP 
2.1] 
Eleverne skal kunne udtrykke sig juridisk, hvilket forudsætter, at eleverne rent retorisk 
skal kunne udtrykke sig hensigtsmæssigt, nuanceret, præcist og argumenterende. 

Eleverne skal kunne anvende juridisk terminologi 
Eleverne skal kunne anvende juridiske termer i deres ræsonnement og argumentation. 

2.2. Kernestof 

Kernestoffet udgør det obligatoriske faglige indhold, der medvirker til at opfylde fagets mål.  
Kernestoffet, herunder det valgfrie fokusområde, skal således uddybes og perspektiveres af 
det supplerende stof, som omtales i afsnit 2.3. I nedenstående oversigt gengives lærepla-
nens liste over kernestoffet med  forslag til fagligt indhold. Da stof og indhold allerede er 
berørt i forbindelse med kommentarerne til målene, kan der optræde gentagelser fra for-
rige afsnit. 

Det er flere steder i læreplanen angivet, at kernestoffet alene er i hovedtræk. Med det me-
nes, at eleverne kun kan stilles til regnskab for de mest centrale regler og/eller principper. 
Det er vigtigt, at det her fremgår af undervisningsbeskrivelsen, hvad der har været lagt 
vægt på i undervisningen. 
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2.2.1. Oversigt over kernestoffet med tilhørende emner  

De stofområder, der er angivet med gråt, er identiske med stofområder på C-niveau. 

Kernestof jf. læreplanen 

Kernestoffet er: 
Emner 

demokratisk forståelse med fo-
kus på sammenhængen mellem 
jura, moral og etik samt digital 
dannelse  
[LP 2.2] 
(redegørende niveau) 

- Grundloven, herunder væsentlige borgerrettigheder 
- Magtfordelingslæren  
- Magthavernes demokratiske legitimitet 
- Lovgivningsproces, herunder “en lovs eller regels” tilbli-

velse 
- Forholdet mellem jura, moral og etik 
- Digital dannelse i form af de formelle og de etiske og moral-

ske ”spilleregler” i den digitale verden, fx konsekvensen af 
at lægge billeder på sociale medier og/eller de etiske og juri-
diske udfordringer, der kan være forbundet med digitale 
fodspor, identitetstyveri og lign. 

retskilder og det danske retssy-
stem 

[LP 2.2] 
(redegørende niveau) 

- Domstolenes opbygning 
- Retskilder og deres indbyrdes forhold 
- Juridisk informationssøgning 
- Retssikkerhedsprincipper 

 

juridisk metode 

[LP 2.2] 
(anvendelsesniveau) 

- Juridisk metode 

internationale retskilders indfly-
delse på dansk ret i hovedtræk 
[LP 2.2] 

(redegørende niveau) 

- EU-retlig indflydelse på dansk ret  
- FN-konventioners indflydelse på dansk ret  
- De internationale retskilders indbyrdes forhold også i for-

hold til de danske retskilder 

hovedreglerne inden for værne-
ting og lovvalg i internationale 
sager 
[LP 2.2] 

(det analyserende og redegø-
rende niveau) 

- International procesret og lovvalg 

erstatning udenfor kontrakt, her-
under generelle forsikringsret-
lige principper 

[LP 2.2] 
(erstatningsret: det analyse-
rende og vurderende niveau 
forsikringsret: det redegørende 
niveau) 

- Principperne om erstatning udenfor kontrakt 
- Relevante bestemmelser i erstatningsansvarsloven  
- Arbejdsgiveransvar 
- Produktansvar 
- Generelle forsikringsretlige principper f.eks. tabsbegræns-

ningspligt og vindingsforbud samt forskellen på skades- og 
summaforsikring 
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aftaleret, herunder kontrakters 
indgåelse nationalt, aftalers 
ugyldighed og fuldmagt 

[LP 2.2] 
(det analyserende og vurde-
rende niveau) 

- Aftaleretlige principper fra Danske Lov 
- Aftalelovens regler om indgåelse, ugyldighed og fuldmagt 

 
 
 
 

international aftaleret 

 [LP 2.2] 
(det analyserende og vurde-
rende niveau) 

- CISG del II 

forbrugerret herunder aftaler, 
køb og betaling 

[LP 2.2] 
(det analyserende og vurde-
rende niveau) 

- Forbrugeraftaleloven 
- Købelovens regler om forbrugerkøb 
- Betalingsmidler med fokus på forbrugerbeskyttelse, herun-

der misbrug og hæftelse 

markedsføringsret 

[LP 2.2] 
(det analyserende og vurde-
rende niveau) 

- Markedsføringsloven 
- Forbrugerombudsmandens virksomhed 

immaterialret i hovedtræk 

[LP 2.2] 
(det analyserende og vurde-
rende niveau) 

- Ophavsret 
- Patentret og brugsmodelret 
- Designret 
- Varemærkeret (domænebeskyttelse) 

køberet med fokus på nationale 
regler i handelskøb 

[LP 2.2] 
(det analyserende og vurde-
rende niveau) 

- Købelovens regler om handelskøb, herunder parternes ret-
tigheder og pligter samt misligholdelsesbeføjelser 

international køberet 

[LP 2.2] 
(det analyserende og vurde-
rende niveau) 

- CISG del III 

kreditret med fokus på fysiske 
personers hæftelse og kreditsik-
ring i forbrugerforhold samt de 
generelle principper om individu-
alforfølgning 

[LP 2.2] 

- Kreditaftaleloven 
- Kreditsikring i form af ejendomsforbehold, pant og kaution 

i forbrugerforhold 
- Fysiske personers hæftelse, herunder ægtefællers formue-

forhold 
- Inkasso med fokus på de generelle principper om individu-

alforfølgning 
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(kreditret: det analyserende og 
vurderende niveau 
individualforfølgning: det rede-
gørende niveau) 

kreditsikring i erhvervsforhold 

[LP 2.2] 
(det analyserende og vurde-
rende niveau) 

- Ejendomsforbehold og konsignation 
- Pant i løsøre, fordringer, fast ejendom og virksomhedspant 
-  Kaution 

selskabsformer og juridiske per-
soners hæftelse 

[LP 2.2] 
(det analyserende og vurde-
rende niveau) 

- Selskabsret i hovedtræk 
- Juridiske personers hæftelse 

universalforfølgning 

[LP 2.2] 
(det analyserende og vurde-
rende niveau) 

- Rekonstruktion 
- Konkurs 
 
 
 

ansættelsesret 

[LP 2.2] 
(det analyserende og vurde-
rende niveau) 

- Den danske model i hovedtræk 
- Funktionærloven i hovedtræk 
- Relevante bestemmelser i ferieloven, ligebehandlingsloven 

og lov om ansættelsesbeviser 
- Reglerne om beskyttelse af ansatte ved virksomhedsover-

dragelse 

 

Undervisningen i kernestoffet skal opfylde fagets mål, jf. afsnit 2.1. og kan eksempelvis og 
med fordel opdeles i temaer som virksomhedens etablering, virksomhedens drift og virk-
somhedens 
ophør. En tematisk opdeling af kernestoffet vil desuden kunne bidrage til den i afsnit 3.2. 
omtalte synopsis, der skal danne grundlag for eksamen, jf. afsnit 4.2.  

2.2.2. Det valgfrie fokusområde 

Herudover skal der som kernestof arbejdes med et valgfrit fokusområde inden for fagets 
formål, jf. afsnit 1.2. Det valgte fokusområde, der minimum skal udgøre 10 timer, kan f.eks. 
indgå i et fagligt samspil med et eller flere andre fag eller bidrage til yderligere fordybelse i 
det obligatoriske kernestof. Fokusområdet kunne f.eks. være virksomhedsoverdragelse el-
ler fusion af virksomhed. 

Det faglige indhold i det valgfrie fokusområde skal fremgå tydeligt af undervisningsbeskri-
velsen. 

 



 
 

Erhvervsjura B, hhx - Vejledning - 2020 

10 

2.3. Supplerende stof 

Eleverne vil ikke kunne opfylde de faglige mål alene ved hjælp af kernestoffet. Det supplerende 
stof kan eksempelvis være 
̶    virkelighedsnære cases 
̶    aktuelle sager, f.eks. fra medierne 
̶    retlige afgørelser 
̶    samarbejde/eksternt besøg hos tredjepart, f.eks. domstol eller virksomhed. [LP 2.3] 
Det supplerende stof skal perspektivere og uddybe  kernestoffet og dermed udvide elever-
nes horisont, samt bidrage til opfyldelsen af fagets mål, jf. afsnit 2.1. Det supplerende stof 
kan typisk bidrage med en aktuel vinkel på kernestoffet samt til elevernes forståelse af fa-
gets samfundsvidenskabelige identitet. Der kan ikke inddrages nye stofområder under 
dette. 

Supplerende stof kan således tilføres undervisningen ved at anvende nyhedsstof eller bag-
grundsstof i sammenhæng med en behandling af givne emner i undervisningen. 

Et samspil mellem fag vil ofte i sig selv tilføre faget supplerende stof i krydsfeltet mellem de 
to fag. Det er en konsekvens af, at fagene rejser hver deres problemstillinger, eller at fagene 
bidrager med hver deres metoder og modeller til håndtering af problemstillingerne, hvor-
ved der givet opstår forskelle og ligheder, styrker og svagheder, perspektiver m.fl. på det 
faglige stof.  

Også i det afsluttende problemidentificerende og problembehandlende forløb vil eleverne 
med fordel kunne anvende supplerende stof til det kernestof, som forløbet omhandler. I 
slutningen af undervisningsforløbet arbejder eleverne med et afsluttende problemidentifice-
rende og problembehandlende forløb med fokus på udfordringer i forbindelse med virksomhe-
dens etablering, drift og/eller ophør.  Forløbet skal dække de faglige mål og et bredt udsnit af 
kernestoffet. [LP 3.2] 

2.4. Omfang 

Det forventede omfang af fagligt stof er normalt svarende til 400-600 sider. [LP2.4] 
Her er det lærerens vurdering, der lægges til grund, også ved omregningen fra elektroniske 
sider til normalsider. Supplerende stof skal indgå i det samlede omfang af det faglige stof. 
Omfanget af kernestof og supplerende stof skal fremgå af undervisningsbeskrivelsen.   

3. Tilrettelæggelse 

3.1. Didaktiske principper 

Undervisningen tager om muligt afsæt i elevernes undren og nysgerrighed. Så vidt muligt ind-
drages relevante og aktuelle juridiske problemstillinger. Elevaktivitet og elevinvolvering skal 
have en central plads i undervisningen med udgangspunkt i det induktive undervisningsprin-
cip. [LP 3.2] 
Det fremgår af lov om de gymnasiale uddannelser § 4 om hhx-uddannelsen som helhed, at 
der i undervisningen lægges vægt på innovation og problemløsning, herunder ved arbejde 
med virkelighedsnære cases og projekter. Dette fokus på innovation og problemløs-
ning/problembaseret læring er generelt i læreplanerne udtrykt ved formuleringen om, at 
undervisningen skal tage afsæt i elevernes undren og nysgerrighed. I erhvervsjura kan 
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dette fremmes ved at tilskynde eleverne til at bidrage til undervisningen med egne erfarin-
ger og medbragt materiale i form af f.eks. artikler og filmklip, hvor juraen er i spil. Uanset 
at man er midt i et andet emne, kan det være relevant, at man afser tid til at komme ele-
verne i møde, også selv om det sker på bekostning af den dybde, man havde planlagt for et 
kernestofområde. Det er i den sammenhæng vigtigt at holde sig for øje, at gymnasiefaget 
erhvervsjura ikke stiller krav om, at eleverne skal kunne et emne ned i mindste detalje. Ele-
verne skal ikke kunne praktisere som jurister alene på baggrund af deres viden fra faget. 
Undervisningsbeskrivelsen kan med fordel anvendes til at informere om detaljeringsgra-
den. Også måden, man arbejder på i faget, kan bidrage til at styrke elevernes undren og 
nysgerrighed og beskrives nærmere i afsnittet om arbejdsformer. 

Inddragelsen af relevante og aktuelle juridiske problemstillinger hænger sammen med plig-
ten til ifølge læreplanen at inddrage supplerende stof i form af virkelighedsnære cases, ak-
tuelle sager, f.eks. fra medierne og domstolene. Ved inddragelse af domme kan det være re-
levant at bearbejde dem, så de tilpasses elevernes niveau og behov. Også her kan det være 
centralt at sørge for, at materialet og måden, det anvendes på i undervisningen, kommer til 
at fremgå af undervisningsbeskrivelsen. 

Af læreplanen fremgår det, at undervisningen skal tage udgangspunkt i det induktive un-
dervisningsprincip, der er kendetegnet ved høj elevaktivitet, flervejskommunikation, lav 
lærerstyring og høj indre motivation. Intentionerne bag faget bør således ikke indfries 
alene ved en undervisning, hvor nyt kernestof hver gang gennemgås af underviseren, hvor-
efter underviseren kommer med eksempler på anvendelse af den teori, der indgår i stoffet, 
for først derefter at involvere eleverne via opgaveløsning.  

Eleverne kan med fordel præsenteres for cases inden for et nyt emne uden at have læst om 
dette på forhånd, for først at forsøge at løse disse ved hjælp af deres forhåndsviden om em-
net og sunde fornuft, hvilket bidrager til eleverne fra starten bliver aktiveret og involveret. 
Når interessen for emnet er vakt og diskussionerne i gang, kan retskilderne inddrages, og 
eleverne kan diskutere, om udfaldet af casene nu bliver et andet. Eleverne kan eventuelt 
stilladseres med en oversigt over de retlige principper og/eller retsregler, som herefter bør 
inddrages, ligesom der kan henvises til relevant læsestof. Først ved elevernes gennemgang 
af casene gennemgår læreren den relevante teori og de retskilder, som det måtte vise sig, at 
eleverne ikke selv har tilegnet sig og anvendt. Eleverne arbejder sig på den angivne måde 
med hjælp fra underviseren ind på den juridiske metode.  

Anvendelse af det deduktive undervisningsprincip kan dog være hensigtsmæssigt i nogle 
tilfælde. Det vigtige er, at underviseren er bevidst om sit valg af undervisningsprincip og 
om at veksle mellem det induktive og det deduktive princip.  

Der lægges vægt på tydelig progression. [LP 3.1] 
Den faglige progression i undervisningen kan eventuelt følge af, at de faglige problemstil-
linger udvides, at der arbejdes med flere genstandsfelter, og at konteksten bliver mere kom-
pleks og virkelighedsnær. Den læringsmæssige progression kan desuden evt. følge af, at un-
dervisningen tilrettelægges med stigende grad af elevstyring, med projektforløb som ek-
sempel på undervisningsforløb med høj grad af elevstyring. 
Elevernes indflydelse på undervisningen kan integreres både ved valg af supplerende stof, 
af fokusområde, ved samspil med andre fag, ved tilrettelæggelse af projektforløb, ved valg 
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af arbejdsformer og ved valg af undervisningsmaterialer. Det er afgørende, at eleverne gen-
nem undervisningsåret opnår forståelse for, hvordan de mest aktivt og effektivt tilegner sig 
ny viden. Eleverne kan således sideløbende med, at der arbejdes for at nå de faglige mål, 
udvikle deres personlige kvalifikationer gennem øget bevidsthed om egen læreproces. Sær-
ligt egnet til at understøtte dette kunne være arbejdet med det valgfrie fokusområde, jf. af-
snit 2.2. 

3.2. Arbejdsformer 

I undervisningen anvendes afvekslende og elevaktiverende arbejdsformer. [LP3.2] 
Det er et grundtræk for undervisningen i erhvervsjura, at eleverne arbejder med såvel min-
dre opgaver som større virkelighedsnære cases. Opgaverne kan styrke elevernes evne til 
løsning af enkeltstående faglige problemstillinger ved anvendelse af den juridiske metode, 
mens cases kan udvikle deres evne til at behandle mere åbne problemstillinger, stadig un-
der anvendelse af den juridiske metode. Gennem projektarbejde kan elevernes evne til selv 
at formulere juridiske problemstillinger bringes i spil. Undervejs i forløbet er det hensigts-
mæssigt at eleverne får mulighed for at træne projekt og synopsis frem mod det afsluttende 
problemidentificerende og problembehandlende forløb, hvor synopsen indgår som en del 
af eksaminationsgrundlaget.. 

Underviserens fornemmeste opgave er at skabe mulighed for, at eleverne selv lærer at 
lære. Underviseren skal ikke gennemgå alt stof, men bør sikre elevernes arbejde med stof-
fet gennem varierende arbejdsformer f.eks. elevfremlæggelser, gruppearbejde, vod-cast, 
pjecefremstilling, processpil mv. 

Kravet om, at eleverne skal opnå fortrolighed med en bred vifte af arbejdsformer følger 
også overordnet af formålsparagraffen i Lov om de gymnasiale uddannelser og kædes sam-
men med, at eleverne skal opnå evne til at fungere i et studiemiljø, hvor kravene til selv-
stændighed, samarbejde og sans for at opsøge viden er centrale. 

Ved arbejdsformer skelnes mellem socialformer og aktivitetsformer. Ved socialformer tæn-
kes der på den fysiske organisering af undervisningen i klasseundervisning, gruppeunder-
visning og individuel undervisning, mens der ved aktivitetsformer er fokus på det, som ele-
ver og lærer skal foretage sig. Der kan undervises formidlingsorienteret, procesorienteret 
og problemorienteret.  

Se eksempler på næste side på, hvordan social- og aktivitetsformer kunne spille sammen i 
erhvervsjura. 
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Socialformer 

  
Klasse- 

undervisning 
Gruppe- 

undervisning 
Individuel 

undervisning 

 
 
 
 

Akti- 
vi-

tets- 
for-
mer 

 
 
 
 

For-
mid-
lings- 
orien-
teret 

Den traditionelle ju-
ridiske undervis-
ning, hvor læreren 
er formidler af stof-
fet, der er i centrum, 
og eleverne er mod-
tagere. 
 

En gruppe af elever ledes 
til løsning af en case ved 
hjælp af spørgsmål fra læ-
reren, som eleverne får lov 
til at diskutere, inden de 
svarer. 

En enkelt elev ledes til 
løsning af en case ved 
hjælp af spørgsmål for-
muleret af læreren, der 
sikrer, at eleven bevæ-
ger sig på alle relevante 
taksonomiske niveauer. 

 
 
 
 

Pro-
ces- 

orien-
teret 

En klassesamtale 
med lav lærersty-
ring med læreren 
som deltager i sam-
talen f.eks. på bag-
grund af en pro-
blemstilling, som en 
elev har rejst, eller 
på baggrund af en 
artikel eller et film-
klip om et juridisk 
emne, som en elev 
har udvalgt. 

Eleverne skaber selv cases. 
Her er faglig tilegnelse, for-
dybelse og proces i fokus. 
 
Eleverne arbejder med det 
projekt, som er nærmere 
omtalt nedenfor. 
Her er faglig tilegnelse, for-
dybelse og proces i fokus. 

Processkrivning f.eks. 
som led i at eleven tileg-
ner sig den juridi-
ske metode. Det hand-
ler mere om, hvad ele-
ven gør, end hvad ele-
ven kan. 

 
 
 
 

Pro-
blem- 
orien-
teret 

 
 
 

Eleverne arbejder i grup-
per med et projekt med 
åbne problemstillinger. De 
kan f.eks. skulle forestille 
sig, at de flere sammen skal 
starte en e-handelsbutik op 
og opstille en række juridi-
ske problemstillinger, som 
kan opstå i denne forbin-
delse, samt forsøge at finde 
en løsning på dem. 

Ved det afsluttende for-
løb arbejder eleverne 
med et afsluttende pro-
blemidentificerende og 

Eleverne arbejder en-
keltvis med åbne pro-
blemstillinger. De kan 
f.eks. skulle forestille 
sig, at de hver især skal 
starte en fysisk butik op 
og opstille en række ju-
ridiske problemstillin-
ger, som kan opstå i 
denne forbindelse, samt 
forsøge at finde en løs-
ning på dem. 
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problembehandlende 
forløb med fokus på ud-
fordringer i forbindelse 
med virksomhedens 
etablering, drift og/eller 
ophør. Det fremgår ikke 
af læreplanen, at dette 
skal ske i grupper, men 
det vil være nærlig-
gende. 

Ved det afsluttende 
forløb arbejder ele-
verne med et afslut-
tende problemidenti-
ficerende og pro-
blembehandlende 
forløb med fokus på 
udfordringer i forbin-
delse med virksomhe-
dens etablering, drift 
og/eller ophør. Lære-
planen er ikke til hin-
der for, at en elev ar-
bejder alene. 

 

Det mundtlige arbejde i faget knytter sig både til den mere eller mindre lærerstyrede dialog 
både lærer-elev og elev-elev samt til elevernes selvstændige produktion, f.eks. i forbindelse 
med fremlæggelser i undervisningen. I det mundtlige arbejde i erhvervsjura styrkes i sær-
lig grad elevernes evne til at forklare, diskutere og vurdere de faglige problemstillinger ved 
anvendelse af den juridiske terminologi. Elevernes evne til at formulere argumenter ved 
hjælp af fagets teori skal styrkes.   

3.2.1. Skriftlighed 

Med udgangspunkt i elevernes opnåelse af viden, kundskaber, færdigheder og derigennem ju-
ridiske kompetencer gennemføres juridiske undersøgelser, hvor der arbejdes med skriftlighed 
med henblik på at opøve forståelse, give mulighed for fordybelse samt udvikle argumentati-
onsteknik til formidling af faglige sammenhænge og som støtte for mundtlige oplæg. [LP 3.2] 
Den skriftlige formidling skal inddrages som en del af den faglige vurdering i alle fag, lige-
som arbejdet med sprogtræning og faglig formidling skal indgå løbende i undervisningen i 
alle fag. 

Der er ingen obligatorisk fordybelsestid til det skriftlige arbejde, men skolen beslutter, om 
faget skal tildeles fordybelsestid til skriftlighed ud over timerne. En skriftlig dimension kan 
desuden være med til at fremme undervisningens variation og progression, samt træning 
af synopsisform og at faget indgår i SO-forløb. Ved dialogisk skrivning f.eks. i interaktive 
kommunikationsfora i forbindelse opgave- og caseløsning samt projektarbejde kan elever-
nes forståelse og argumentationsevne fremmes. 

I nedenstående skema ses eksempler på, hvordan faget kan bidrage til elevernes skriftlig-
hed ikke kun som led i formidling, men også til støtte for elevernes faglige fordybelse og 
studiekompetencer:  
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Læringsskriftlighed Studieforberedende 
skriftlighed 

Formidlingsskrift-
lighed 

Teknikker og øvelsestyper: 
Notater - Marginstikord 
Notater - Nøgleord 
 
VØL-modellen (ved start på nyt emne: Til venstre 
skrives “Hvad ved jeg?”, i midten “Hvad ønsker jeg 
at vide?” og til højre “Hvad har jeg lært?”Tænkeskriv-
ning (ved opstart på og evaluering af et emne) 
Mindmap 
Fagspecifikke øvelsesopgaver/cases 
Processkrivning evt. dialogisk (ved caseskrivning og ca-
seløsning) 

Genrer og teksttyper: 
Notater 
Redegørelse (i forbindelse 
med caseløsning og forløb 
målrettet studieretningen) 
Analyse (i forbindelse med 
caseløsning og forløb mål-
rettet studieretningen) 
Argumentation og vurde-
ring (i forbindelse med ca-
seløsning og forløb målret-
tet studieretningen) 
Indledning og slutning 
(som led i juridisk metode) 
Perspektivering (til lig-
nende cases og retspraksis) 
SOP, hvis det andet fag er 
et studieretningsfag på A-
niveau 

Genrer, teksttyper 
og modtagere: 
Præsentationer (case-
løsning og teori og 
mundtlige rapporte-
ring af forløb) 

 
Også i de faglige samspil er der i læreplanen lagt vægt på skriftlighed, jf. afsnit 3.4. 

Det er obligatorisk, at eleverne som afslutning på det problemidentificerende og problem-
behandlende forløb, der omtales nedenfor, skal udarbejde en individuel, skriftlig synopsis, 
der skal have fokus på udfordringer i forbindelse med virksomhedens etablering, drift 
og/eller ophør. Forløbet afsluttes med en synopsis, der udarbejdes individuelt. I synopsen 
strukturerer eleven særlige juridiske problemfelter, som eleven ønsker at diskutere til eksa-
men. 
Synopsens omfang må maksimalt udgøre 3 sider og op til ti siders bilag. Synopsen fungerer 
som en del af eksaminationsgrundlaget ved prøven, jf. pkt. 4.2. og afleveres til skolen før eksa-
mensperiodens begyndelse. Synopserne må ikke rettes og kommenteres ikke af eksaminator, 
men kan indgå i bedømmelsen ved standpunktskarakteren. [LP 3.2] 

3.2.2. Karrierelæring 

Undervisningen skal give eleverne en bevidsthed om forskellige traditioner for erkendelse og 
viden som forberedelse til at foretage et selvstændigt og modent uddannelses- og karrierevalg. 
[LP 3.2] 
Den juridiske metode er helt essentiel for juristers arbejde som advokater, anklagere og 
dommere, men også som juridiske rådgivere for virksomheder og organisationer. Som få af 
utallige eksempler kan nævnes, at i HR-afdelinger, salgsafdelinger mv. er juridisk indsigt 
nødvendig, når kontrakter skal udformes, indgås og fortolkes. 
Samarbejde med eller eksternt besøg hos tredjepart, f.eks. domstol eller virksomhed kan bi-
drage til karrierelæringen. 
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3.2.3. Det problemidentificerende og problembehandlende forløb 

I slutningen af undervisningsforløbet arbejder eleverne med et afsluttende problemidentifice-
rende og problembehandlende forløb med fokus på udfordringer i forbindelse med virksomhe-
dens etablering, drift og/eller ophør. Forløbet skal dække de faglige mål og et bredt udsnit af 
kernestoffet. [LP 3.2] 

 
Læreren må gerne angive et antal problemstillinger under temaet, som eleverne kan bruge 
som inspiration for deres selvstændige problemformulering. 

Med henblik på at styrke elevernes innovative kompetencer, forstået som deres kreative og 
innovative evner samt kritiske sans, skal eleverne lære at forholde sig til og arbejde med 
løsning af problemer, de ikke har mødt før, jf. lov om de gymnasiale uddannelser § 29, stk. 
4. Innovation forstås som ”anvendelse af viden og faglige metoder til undersøgelse af et pro-
blem, udvikling af et innovativt løsningsforslag og vurdering af løsningsforslagets virkning 
og konsekvenser - og i relation til juraen på baggrund af relevante samfundsmæssige krite-
rier. På hhx knytter innovation sig til erhvervsrettede problemstillinger på det merkantile 
område, herunder iværksætteri, jf. lov om de gymnasiale uddannelser § 4.  

Eleverne kan enten få tildelt eller selv vælge en virksomhed, som er omdrejningspunkt for 
arbejdet. Der kan med fordel arbejdes med åbne spørgsmål, som: Hvilke juridiske problem-
stillinger skal en virksomhed være opmærksom på i forbindelse med virksomhedens etab-
lering, drift og/eller ophør? Eleverne arbejder enten i grupper eller individuelt, og arbejdet 
skal munde ud i en synopsis, der dog skal udarbejdes individuelt, jf. ovenfor under skriftlig-
hed. Der er under forløbet fokus på virkelighedsnære, måske autentiske problemstillinger. 
Det er væsentligt, at eleverne kan se problemstillingerne og give et forslag til innovativ fo-
rebyggelse af og løsning af konflikter, men detailkendskab til alle områder kan ikke kræves. 
Ud over at eleverne bliver udfordret i forhold til deres faglige kompetencer, styrkes de stu-
diemæssige kompetencer, ligesom elevernes digitale kompetencer, jf. afsnit 3.3 bringes i 
spil. Under arbejdet inddrages supplerende stof jf. afsnit 2.3 afsnit. 

3.3. It 

Informationsteknologiske redskaber skal anvendes i undervisningen til at støtte de faglige mål 
og den pædagogiske proces. Informationsteknologi anvendes i erhvervsjura til, 
̶    kritisk informationssøgning 
̶    bearbejdning og formidling 
̶    vidensdeling 
̶    præsentation. [LP 3.3] 
Jf. Lov om de gymnasiale uddannelser § 29, stk. 6 skal elevernes digitale kompetencer styr-
kes. Det kan fremhæves, at it i erhvervsjura kan forstås som to forskellige elementer: For 
det første som et informationsteknologisk værktøj, der eksempelvis skal anvendes i forbin-
delse med juridisk informationssøgning, hvor dette er relevant i forhold til den aktuelle un-
dervisningssituation. For det andet er det relevant, at eleverne sættes i stand til at anvende 
præsentationsprogrammer, såvel som konferencesystemer, som kan anvendes til kommu-
nikation og læring både internt og eksternt og i forholdet elev-lærer og elev-elev. 

It kan således med fordel anvendes såvel som informationsteknologisk værktøj som via de 
retsregler, der regulerer lovgivningen på de nævnte områder. Samtidig åbner det virtuelle 
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læringsrum for nye måder at lære på og giver større mulighed for tilpasning af undervis-
ningen til den enkelte elevs læringsbehov og forudsætninger. 

Gennem undervisningen skal faget bidrage til at udvikle elevernes digitale dannelse, herun-
der analytisk, kritisk og kreativt samt give forståelse for it og medier. 

Der er et stort udbud af frit tilgængelige undervisningsplatforme og net baserede applikati-
oner, der kan understøtte læreprocessen i faget. Det giver bl.a. gode muligheder for at kom-
munikere, samarbejde, dele viden og løbende vejlede eleverne. Det giver endvidere gode 
muligheder for at arbejde med virkelighedsnære formater og genrer. 

3.4. Samspil med andre fag 

Ved tilrettelæggelsen af valgfaget erhvervsjura B inddrages elevernes andre fag, så de bidra-
ger til perspektivering af emnerne og belysning af fagets almendannende sider. Erhvervsjura B 
kan indgå i studieområdet. 
Dele af kernestof og supplerende stof skal vælges og behandles, så det bidrager til styrkelse af 
det faglige samspil mellem fagene. I tilrettelæggelsen af undervisningen inddrages desuden 
elevernes viden, kundskaber, færdigheder og kompetencer fra andre fag, som eleverne hver 
især har, så de bidrager til perspektivering af emnerne og belysning af fagets almendannende 
sider. 
Der arbejdes med skriftlighed i de faglige samspil. Erhvervsjura B bidrager til elevernes evne 
til at udtrykke sig hensigtsmæssigt, nuanceret, præcist og argumenterende. 
Der skal i undervisningen indgå brug af tekster på engelsk samt, når det er muligt, på andre 
fremmedsprog. [LP 3.4.] 
Ved samspil med andre fag flyttes fokus til en fælles problemstilling eller et fælles gen-
standsfelt, som man ønsker at fordybe sig i. Fagene indgår med deres teori i den grad, de 
egner sig til at formulere løsninger på problemstillingerne eller i den grad, fagets teori eg-
ner sig til at forklare de fænomener, eleverne skal beskrive. 

Samspil mellem fagene kan ud fra en didaktisk synsvinkel være relevant med henblik på at 
forbedre læringskvaliteten og læringseffekten. Ud over en effektivitet i undervisningen op-
nås tillige, at eleverne ikke ser fagene som isolerede fag, men som fag, der supplerer hinan-
den. 

Faget kan indgå i samspil med f.eks. AØ, VØ og IØ om en produktionsvirksomheds planlagte 
indkøb af en maskine i udlandet kan danne grundlag for en synergieffekt mellem fagene. Et 
andet fokus kan være lovgivningsmæssige udfordringer for afsætning af tjenesteydelser 
og/eller produkter. Eksempler på faglige samspil offentliggøres på emu.dk. 

Formålet med det faglige samspil er desuden at give eleven mulighed for at tilegne sig kom-
petence til eksempelvis at anskue branche- og/eller virksomhedsudfordringer fra både en 
økonomisk og en juridisk synsvinkel og gerne i samspil. Eleverne får herigennem mulighed 
for at arbejde med udfordringerne ud fra det, man populært kalder ”legal thinking”, hvilket 
tilmed giver mulighed for at gøre undervisningen virkelighedsnær. Princippet om ”legal 
thinking” – anskuelse af en udfordring fra flere faglige vinkler – kan også være udgangs-
punktet for fagets deltagelse i SOP. 

I forbindelse med inddragelse af tekster på fremmedsprog er det vigtigt at pointere, at ”tek-
ster” skal forstås i overensstemmelse med det udvidede tekstbegreb.  Al tale, skrift, film, 
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musik, billeder, kropssprog osv. er tekst. Tekster på fremmedsprog skal angives tydeligt i 
undervisningsbeskrivelsen. 

4. Evaluering 

4.1. Løbende evaluering  

De faglige mål er grundlaget for den løbende evaluering af elevernes mundtlige standpunkt. 
Med udgangspunkt i de faglige mål skal eleven undervejs i det samlede forløb bibringes en 
klar opfattelse af niveauet for og udviklingen i sit faglige standpunkt. Der skal desuden gen-
nemføres aktiviteter, som får eleven til selv at reflektere over sin juridiskfaglige udvikling. 
Særligt evnen til at identificere, fortolke og vurdere, hvilken betydning lovgivningen har for 
borgere og virksomheder skal, indgå her. [LP 4.1] 

Desuden fremgår det af Lov om de gymnasiale uddannelser § 28, stk. 3, at “Elevernes faglige 
udbytte af undervisningen skal løbende evalueres, så elever og lærere informeres om elevernes 
progression, og det skal sikres, at eleven systematisk inddrages i evalueringen gennem arbej-
det med mål for egen udvikling.”  

Den løbende evaluering skal dels måle elevens kompetencer i forhold til de faglige mål og 
dels forbedre undervisningen. Endvidere skal den løbende evaluering forholde sig generelt 
til elevernes individuelle læringssituation, arbejdsindsats, arbejdsbyrde, undervisningens 
tilrettelæggelse, elevernes indflydelse, holdets arbejdsmåder og lærerens indsats.  

Den løbende evaluering kan opdeles i en summativ og en formativ evaluering. Den summa-
tive evaluering knytter sig til afslutningen af forskellige aktiviteter, mens den formative 
evaluering finder sted undervejs i – og som en integreret del af – undervisningen. 
Den summative evaluering vil typisk ske i form af standpunktskarakter og/eller årskarakte-
rer, evt. bedømmelse af skriftlige arbejder eller mundtlige fremlæggelser. 

Den formative evaluering kan knyttes sammen med de arbejdsformer, som fremgår af af-
snit 3.2. ovenfor. Undervisningen kan organiseres i klasse-, gruppe- og individuel undervis-
ning med tilknyttede forskellige undervisningsformer – formidlingsorienteret, procesorien-
teret og problemorienteret undervisning. Tilbagemeldinger skal ske gennem en fokuseret 
vejledning og præcise anvisninger på, hvordan eleverne kan forberede anvendelsen af fa-
gets teori og faglige ræsonnementer. 

4.2. Prøveform 

Der afholdes en individuel mundtlig prøve på grundlag af dels eksaminandens synopsis, jf. pkt. 
3.2. og dels et ukendt tekstmateriale med et antal spørgsmål formuleret med en progression i 
de taksonomiske niveauer. 
Eksaminationstiden er ca. 30 minutter pr. eksaminand. Der gives ca. 30 minutters forberedel-
sestid. 
Før prøven sender skolen prøvematerialet bestående af opgaver med bilag, og et eksemplar af 
synopserne til censor.  
Eksaminationen er todelt. 
Den ene del af består af eksaminandens præsentation af en selvvalgt problemstilling fra sy-
nopsen, suppleret med uddybende spørgsmål fra eksaminator. 
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Den anden del indledes med eksaminandens præsentation, og former sig derefter som en sam-
tale mellem eksaminand og eksaminator med udgangspunkt i prøvematerialet. Eksaminati-
onstiden fordeles ligeligt mellem de to dele. 
Den enkelte opgave må højst anvendes ved tre eksaminationer på samme hold. 
Prøvematerialet skal i al væsentlighed dække de faglige mål og kernestoffet. [LP 4.2] 

4.2.1. Elevens synopsis 

I slutningen af undervisningsforløbet arbejder eleverne med et afsluttende problemidentifice-
rende og problembehandlende forløb med fokus på udfordringer i forbindelse med virksomhe-
dens etablering, drift og/eller ophør, se nærmere pkt. 3.2. Forløbet skal dække de faglige mål 
og et bredt udsnit af kernestoffet. 
Forløbet afsluttes med en synopsis, der udarbejdes individuelt. I synopsen strukturerer eleven 
særlige juridiske problemfelter som eleven ønsker, skal diskuteres til eksamen. [LP 3.2] 
Særlige juridiske problemfelter i forbindelse med virksomhedens etablering kan være: 

 hæftelse og valg af selskabsform 
 krav til en virksomheds website i forhold til forbrugeraftaleloven 
 etablering af handels- og leveringsbetingelser 
 kreditsikring i forbindelse med finansiering 
 beskyttelse af immaterielle rettigheder, som fx varemærkeret, patentret, ophavsret  

Særlige juridiske problemfelter i forbindelse med virksomhedens drift kan være: 
 etablering af ansættelsesforhold - rettigheder og pligter for arbejdstager og arbejds-

giver 
 opretholdelse af immaterielle rettigheder 
 problematisering af god markedsføringsskik, herunder grænserne til vildledning. 
 generelt fokus på rettigheder og pligter i forhold til købeloven (og/eller CISG) og 

hvordan der ageres ved en kundes iværksættelse af misligholdelsesbeføjelser - eller 
virksomhedens egen iværksættelse af samme overfor en leverandør 

 forskelle mellem dansk aftaleret og CISG for så vidt en virksomhed opbygger inter-
nationale relationer inden for køb og salg i handelskøb (CISG del ll) 

 forskelle mellem dansk køberet og CISG for så vidt en virksomhed opbygger interna-
tionale relationer inden for køb og salg i handelskøb (CISG del lll) 

 etablering af forretningsbetingelser med international dimension, f.eks. med lovvalg 
og bestemmelse af værneting 

 iværksættelse af individualforfølgning, f.eks. via betalingspåkrav 

Særlige juridiske problemfelter i forbindelse med virksomhedens ophør kan være: 
 rekonstruktion og de muligheder, forløbet indeholder (akkord, hel eller delvis virk-

somhedsoverdragelse) 
 konkurs - kreditorernes stilling, herunder bl.a. medarbejdere 
 konkurs - fordeling af konkursmassen og fokus på hæftelse (selskabsform) efter bo-

ets afslutning 

Nogle elever afleverer antagelig den samme synopsis som andre i gruppen har, og det er 
ikke meget problematisk, men hejser et advarselsflag til eksaminator og censor om at ud-
fordre graden i selvstændighed i elevens præsentation. 
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4.2.2. Det ukendte tekstmateriale 

Opgaver og materialer sendes til censor mindst 5 hverdage før prøvens afholdelse, med-
mindre særlige forhold er til hinder herfor. Det kan betyde, at udsendelsen må foretages, 
før eksamensplanen er offentliggjort. Udsendelsen af opgaver og materialer må da kun ske 
i et omfang, der ikke medfører, at andre dele af eksamensplanen kan udledes. 
Det ukendte tekstmateriale består af et tekstmateriale med et antal spørgsmål. Det indledes 
med en overskrift, der angiver det/de retsområder, materialet vedrører. Materialet vil ty-
pisk være af mindre omfang end i erhvervsjura C, uden at dette berører taksonomien. 
Tekstmaterialet bør afspejle nutiden (teknologisk udvikling, årstal, mv.). Et tekstmateriale 
følges op af tre og højst fire spørgsmål: 
 Det første spørgsmål vil omfatte en redegørelse (f.eks. ”gør rede for udvalgte ugyldig-

hedsgrunde”, ”gør rede for ansvarsgrundlagene”),  
 det andet spørgsmål vedrører en forklaring/belysning (f.eks. ”forklar forskellen mellem 

stærke og svage ugyldighedsgrunde”, ”forklar de øvrige erstatningsbetingelser”)  
 og spørgsmål tre vedrører en vurdering af tekstmaterialet på baggrund af den juridiske 

metode (f.eks. ”foretag via juridisk metode en begrundet vurdering af, hvorledes kon-
flikten skal løses”, ” foretag via juridisk metode en begrundet vurdering af, hvem af par-
terne der kan gives medhold”, ” foretag via juridisk metode en begrundet vurdering af, 
hvordan kreditorerne er stillet” mv.)  

Qua eksamensopgavens opbygning i en redegørende, forklarende og vurderende del, vil en 
eksaminand kunne:  
1. demonstrere viden om relevante retskilder, juridiske begreber og grundprincipper,  
2. anvende principper på et eller flere juridiske problemfelter og  
3. foretage juridiske ræsonnementer.  

Prøven afvikles i øvrigt i overensstemmelse med reglerne i eksamensbekendtgørelsen. 

Regler vedrørende eksaminandernes brug af internettet for at tilgå tilladte hjælpemidler 
ved prøverne fremgår af § 6 i ”Bekendtgørelse om visse regler om prøver og eksamen i de 
gymnasiale uddannelser”. 
I vejledningen til denne bekendtgørelse er der givet eksempler på, hvilke hjælpemidler der 
må og hvilke der ikke må tilgås via internettet. 

4.3. Bedømmelseskriterier 

Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilken grad eksaminandens præstation opfylder de faglige 
mål, som de er angivet i afsnit 2.1.  
Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering af eksaminandens mundtlige præstation. 
[LP 4.3] 
Eleverne skal kunne 
- forstå det demokratiske medborgerskab 
- forstå juridiske grundprincipper og begreber og derigennem at demonstrere viden om fa-

gets identitet og metode 
- anvende relevante retskilder 
- foretage en kritisk og prioriteret juridisk informationssøgning 

https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/regler-og-orienteringer
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- foretage et juridisk ræsonnement, herunder kunne anvende den juridiske metode til at 
identificere, analysere, diskutere og vurdere innovative forebyggende løsninger på pro-
blemstillinger 

- foretage juridiske ræsonnementer i samspil med andre fag 
- udtrykke sig hensigtsmæssigt, nuanceret, præcist og argumenterende 
- anvende juridisk terminologi [LP 2.1] 
Ved bedømmelsen vil der være særligt fokus på eksaminandens evne til at anvende den ju-
ridiske metode, herunder problemidentifikation, udvælgelse og anvendelse af relevante 
retskilder samt evnen til at foretage et juridisk ræsonnement såvel ved præsentationen som 
ved den efterfølgende samtale.  

Intentionen bag reformen er, at der tænkes mere i kompetencer til at begå sig i et omskifte-
ligt samfund end juridisk paratviden. Især i faglige samspil kan dette være nødvendigt som 
underviser at have forståelse for, at eleven måske ikke har alle juridiske spidsfindigheder 
med. 
 

Karakteren fastsættes af censor og lærer i forening i overensstemmelse med reglerne i be-
kendtgørelsen om karakterskala og anden bedømmelse. Karakteren meddeles efterfølgende 
eleven, gerne med en kort begrundelse.  

Oversigt over karakterskalaen 

12 Fremragende 
Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demon-
strerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få 
uvæsentlige mangler. 

7 God 
Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer op-
fyldelse af fagets mål, med en del mangler. 

02 Tilstrækkelig 
Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demon-
strerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. 
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Eksempel på karakterbeskrivelser for mundtlig prøve 

  Mundtlig prøve 

12 Fremragende Præsentationen af og samtalen om problemstillingen fra synopsis 
og præsentationen og samtalen vedr. det ukendte tekstmateriale er 
udtømmende i forhold til fagets mål. Eleven strukturerer og formid-
ler med korrekt brug af relevante faglige begreber og udtryk med 
stor selvstændighed det faglige stof, formulerer faglig argumenta-
tion og demonstrerer faglige færdigheder med få uvæsentlige 
mangler. Eleven kan med ingen eller få uvæsentlige mangler disku-
tere og vurdere juridiske problemstillinger med anvendelse af fa-
gets teori. 

7 God Præsentationen af og samtalen om problemstillingen fra synopsis 
og præsentationen og samtalen vedr. det ukendte tekstmateriale op-
fylder fagets mål med en del mangler. Eleven strukturerer og for-
midler fagligt stof, formulerer faglig argumentation og demonstre-
rer faglige færdigheder med en del mangler. Eleven kan med en del 
mangler i nogen grad diskutere samt vurdere juridiske problemstil-
linger med anvendelse af fagets teori og terminologi. 

02 Tilstrækkelig Præsentationen af og samtalen om problemstillingen fra synopsis 
og præsentationen og samtalen vedr. det ukendte tekstmateriale er 
den minimalt acceptable i forhold til fagets mål. Eleven strukture-
rer og formidler ikke selvstændigt sin viden om det faglige stof. 

Eleven kan kun i meget begrænset omfang formulere faglig argu-
mentation og demonstrerer med store mangler faglige færdigheder. 
Eleven anvender kun få faglige begreber og udtryk og kan kun i 
ringe grad diskutere og vurdere juridiske problemstillinger med an-
vendelse af fagets teori i relation til eksamensopgaven. 

 

 




