Undervisningsbeskrivelse
Termin

Juni 119

Institution

Viden Djurs

Uddannelse

hhx

Fag og niveau

Erhvervsjura C

Lærer

Troels Uhre Isen (trui)

Hold

hhxR3e18

Forløbsoversigt (11)
Forløb 1

Fysiske personers hæftelse

Forløb 2

Demokrati, etik, moral og jura

Forløb 3

Retskilder

Forløb 4

Erstatning og forsikring

Forløb 5

Juridisk metode - og det danske retssystem/retsager

Forløb 6

Aftaleret

Forløb 7

Forbrugerret - aftaler, køb og kredit

Forløb 8

Markedsføringsret

Forløb 9

Handelskøb

Forløb 10

Inkasso og fogedret

Forløb 11

Projektforløb

Side 1 af 12

Forløb 1: Fysiske personers hæftelse
Forløb 1

Fysiske personers hæftelse

Indhold

Kapitel 21.
Supplerende materiale:
DR Dokumentar; &quot;Til ægteskabet os skiller&quot;, 2015

Omfang

2 lektioner / 1.5 timer

Særlige
fokuspunkter

Fagmål:
foretage et juridisk ræsonnement
udtrykke sig hensigtsmæssigt
Kernestof:
kreditret med fokus på fysiske personers hæftelse og kreditsikring i
forbrugerforhold samt de generelle principper i individualforfølgning

Væsentligste
arbejdsformer

Klasseundervisning, caseopgaver

Side 2 af 12

Forløb 2: Demokrati, etik, moral og jura
Forløb 2

Demokrati, etik, moral og jura

Indhold

Demokrati, etik, moral og jura - kap. 1

Omfang

2 lektioner / 1.5 timer

Særlige
fokuspunkter

Fagmål:
forstå det demokratiske medborgerskab
forstå juridiske grundprincipper og terminologi
Kernestof:
demokratisk forståelse med fokus på sammenhængen mellem jura, moral
og etik samt digital dannelse

Væsentligste
arbejdsformer

Klasseundervisning, opgaveløsning i par og individuelt incl. fremlæggelser

Side 3 af 12

Forløb 3: Retskilder
Forløb 3

Retskilder

Indhold

Kap. 2.
Retskilder
Suplerende materiale:
https://www.youtube.com/watch?v=_6hHNTWMslY
https://www.youtube.com/watch?v=hTpbLHPbeQw

Omfang

Ingen lektioner

Særlige
fokuspunkter

Fagmål:
forstå det demokratiske medborgerskab
forstå juridiske grundprincipper og terminologi
foretage juridisk informationssøgning
anvende retskilder
Kernestof:
retskilder og det danske retssystem
juridisk metode

Væsentligste
arbejdsformer

Klasseundervisning, par- og individuel opgaveløsning, caseopgaver

Side 4 af 12

Forløb 4: Erstatning og forsikring
Forløb 4

Erstatning og forsikring

Indhold

Erstatning udenfor kontrakt, kap. 5 og 6
Forsikring, kap. 7

Omfang

17 lektioner / 12.75 timer

Særlige
fokuspunkter

Fagmål:
forstå juridiske grundprincipper og terminologi
foretage et juridisk ræsonnement
anvende juridisk metode til analyse og vurdering af juridiske problemstillinger
Kernestof:
erstatning udenfor kontrakt, herunder generelle forsikringsretslige principper

Væsentligste
arbejdsformer

Klasseundervisning, gruppe- og pararbejde, caseopgaver

Side 5 af 12

Forløb 5: Juridisk metode - og det danske retssystem/retsager
Forløb 5

Juridisk metode - og det danske retssystem/retsager

Indhold

Kap 3 og 4.
Supplerende materiale:
- 3 x videoer fra De danske domstole: &quot;I retten som tiltalt&quot;, &quot;Når du skal i retten&quot; og &quot;En regning kommer på tværs&quot;
- Besøg af lægdommer.dk

Omfang

Ingen lektioner

Særlige
fokuspunkter

Fagmål:
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
Kernestof:
juridisk metode

Væsentligste
arbejdsformer

Klasseundervisning

Side 6 af 12

Forløb 6: Aftaleret
Forløb 6

Aftaleret

Indhold

Kap. 9 - Aftalers indgåelse, herunder Aftalemodellen
Kap. 10 - Fuldmagt
kap. 11 - Aftalers ugyldighed

Omfang

14 lektioner / 10.5 timer

Særlige
fokuspunkter

Fagmål:
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
udtrykke sig hensigtsmæssigt
anvende retskilder
Kernestof:
juridisk metode
aftaleret, herunder kontrakters indgåelse nationalt, aftalers ugyldighed og fuldmagt

Væsentligste
arbejdsformer

Klasseundervisning og gruppearbejde.
Eksamensforløb, hvor eleverne i grupper fremlægger en caseopgave, der bliver
bedømt af en opponentgruppe, som giver en karakter for opgave. Alle elever i
gruppen skal sige noget. Incl. gennemgang af 7-trinskarakterskalaen.

Side 7 af 12

Forløb 7: Forbrugerret - aftaler, køb og kredit
Forløb 7

Forbrugerret - aftaler, køb og kredit

Indhold

Kap. 13 - Forbrugeraftaler
Kap. 14 - Forbrugerkøb
Kap. 15 - Kreditaftaler
Kap. 16 - Ejendomsforbehold
Kap. 17 - Pant
Kap. 18 - Løsørepant
og sikringsakter

Omfang

16 lektioner / 12 timer

Særlige
fokuspunkter

Fagmål:
foretage et juridisk ræsonnement
anvende juridisk metode til analyse og vurdering af juridiske problemstillinger
forstå juridiske problemstillinger i samspil med andre fag
udtrykke sig hensigtsmæssigt
Kernestof:
forbrugerret, herunder aftaler, køb og betaling
kreditret med fokus på fysiske personers hæftelse og kreditsikring i
forbrugerforhold samt de generelle principper i individualforfølgning

Væsentligste
arbejdsformer

Klasseundervisning, par- og gruppearbejde, løsning af caseopgaver og fremlæggelse
heraf.

Side 8 af 12

Forløb 8: Markedsføringsret
Forløb 8

Markedsføringsret

Indhold

Kap. 19 - Markedsføring

Omfang

3 lektioner / 2.25 timer

Særlige
fokuspunkter

Fagmål:
forstå juridiske grundprincipper og terminologi
foretage et juridisk ræsonnement
anvende juridisk metode til analyse og vurdering af juridiske problemstillinger
udtrykke sig hensigtsmæssigt
foretage juridisk informationssøgning
Kernestof:
markedsføringsret

Væsentligste
arbejdsformer

Klasseundervisning, gruppearbejde, caseopgaver

Side 9 af 12

Forløb 9: Handelskøb
Forløb 9

Handelskøb

Indhold

Handelskøb, kap. 20.

Omfang

7 lektioner / 5.25 timer

Særlige
fokuspunkter

Fagmål:
foretage et juridisk ræsonnement
anvende juridisk metode til analyse og vurdering af juridiske problemstillinger
udtrykke sig hensigtsmæssigt
Kernestof:
køberet med fokus på nationale regler i handelskøb

Væsentligste
arbejdsformer

Klasseundervisning, løsning af caseopgaver, gruppearbejde

Side 10 af 12

Forløb 10: Inkasso og fogedret
Forløb 10

Inkasso og fogedret

Indhold

Kap. 22.

Omfang

2 lektioner / 1.5 timer

Særlige
fokuspunkter

Fagmål:
forstå juridiske grundprincipper og terminologi
Kernestof:
retskilder og det danske retssystem
kreditret med fokus på fysiske personers hæftelse og kreditsikring i
forbrugerforhold samt de generelle principper i individualforfølgning

Væsentligste
arbejdsformer

Klasseundervisning, caseopgaver, par-arbejde

Side 11 af 12

Forløb 11: Projektforløb
Forløb 11

Projektforløb

Indhold

PBL-forløb, jfr. lærerplanen.
Juridiske problemstillinger ifht. at oprette en e-handelsvirksomhed.

Omfang

6 lektioner / 4.5 timer

Særlige
fokuspunkter

Fagmål:
forstå juridiske grundprincipper og terminologi
foretage et juridisk ræsonnement
udtrykke sig hensigtsmæssigt
foretage juridisk informationssøgning
Kernestof:
retskilder og det danske retssystem
erstatning udenfor kontrakt, herunder generelle forsikringsretslige principper
aftaleret, herunder kontrakters indgåelse nationalt, aftalers ugyldighed og fuldmagt
forbrugerret, herunder aftaler, køb og betaling
markedsføringsret
køberet med fokus på nationale regler i handelskøb
kreditret med fokus på fysiske personers hæftelse og kreditsikring i
forbrugerforhold samt de generelle principper i individualforfølgning

Væsentligste
arbejdsformer

Gruppearbejde, fremlæggelse

Side 12 af 12

