Rettslære
Demokratiet er avhengig av at vi har en rettsstat. Faget rettslære handler om å forstå hvordan
rettsregler bidrar til å bygge opp og ivareta et demokratisk samfunn og at uavhengige
domstoler er viktig for at rettsstaten skal fungere. Faget skal bidra til at elevene får
kompetanse om gjeldende rett og om hvilke rettigheter og plikter den enkelte har. Faget skal
bidra til at elevene kan se en sak fra flere sider og komme med relevante argumenter. Dette er
kompetanse som elevene vil få bruk for i videre utdanning og i arbeidslivet.
I tillegg lærer elevene å løse og avgjøre konflikter på en rekke livsområder, med bruk av
lovverket og andre rettskilder. Ved systematisk å gå inn i konfliktene og å bruke lovverket og
argumentene til partene, blir elevene i stand til å avgjøre hvem som får rett.
Faget inneholder følgende temaer

Tema
Metodelære
Familierett

Arverett

Kjøpsrett og
avtalerett

Arbeidsrett og
likestilling

Fordypning og
refleksjon,
Rettsstaten

Rettslære 1
Innhold

Tema

Hvordan går vi fram for å løse
en rettslig konflikt
Rettsreglene for ekteskap,
samboerskap, foreldre og barn,
barns rettigheter
Hvordan fordeles formuen til en
som dør

Metodelære

Forbrukers rettigheter ved kjøp
av ting. Hvilke rettigheter har du
når leveringen forsinkes eller
tingen har en mangel. Retten til
å angre ved f.eks. et nettkjøp.
Grunnprinsippene for avtaler.
Hva er diskriminering?
Forbudet mot å diskriminere.
Forbud mot å trakassere
(mobbe). Reglene rundt
ansettelse og kravet om at en
oppsigelse skal være saklig.
Hvilken rolle spiller
legalitetsprinsippet og
maktfordelingsprinsippet for
rettssikkerheten i Norge? Hva er
rettsreglenes rolle i samfunnet?

Forvaltningsrett

Erstatningsrett

Strafferett

Fordypning og
refleksjon

Rettstaten og
demokratiet

Personvern

Rettslære 2
Innhold
Hvordan går vi fram for å løse en
rettslig konflikt
Hva skal til for at noen får eller må
betale erstatning.
Grunnreglene for at noen kan
straffes. Regler for straff ved brudd
på reglene om vold, tyveri og
seksuallovbrudd.
Reglene om forholdet mellom
offentlige myndigheter og private.
Hvilke regler må myndigheten
følge hvis de vil gripe inn i livet
ditt.
Utforske og drøfte dagsaktuelle
juridiske rettsspørsmål som gjelder
å ivareta miljøet.
Utforske og drøfte dagsaktuelle
juridiske problemstillinger eller
rettsspørsmål.
Forskjellen mellom rett og
rettferdighet. Demokratiets og
menneskerettighetenes stilling i
Norge. Gjøre rede for
grunnleggende menneskeretter som
ivaretar dette
Juridiske problemer som kan oppstå
ved bruk av informasjonsteknologi.

Fagene er bygd opp slik at du kan ta fagene uavhengig av hverandre.
Både rettslære 1 og 2 har et timetall tilsvarende 5 timer pr uke.

