








Læreplan  for  videregående  opplæring





Rettslære



Studieretningsfag i studieretning for allmenne og økonomiske/administrative fag

















Oslo,  september 1994
Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet






Forord




Læreplanverket for videregående opplæring omfatter all opplæring under

	lov om videregående opplæring 
	lov om fagopplæring i arbeidslivet



Læreplanverket består av to deler:

1.	Læreplan, generell del, for grunnskole, videregående opplæring og voksenopplæring.
	Generell del angir overordnede mål og retningslinjer for den samlede virksomheten i grunnskolen og videregående opplæring.

2.	Læreplaner for videregående opplæring.


Denne læreplanen omfatter studieretningsfaget rettslære i videregående kurs I og II (VKI og VKII) for allmenne og økonomiske/administrative fag.




Når læreplanene for hele opplæringsløpet foreligger, vil det bli foretatt språklig gjennomgang. Oversikt over opplæringstilbud og annen informasjon om videregående opplæring vil bli utgitt separat.

Departementet forventer at skolene i løpet av en overgangsperiode på 5 år fra 01.08.94 har
skaffet nødvendig utstyr til å kunne bruke informasjonsteknologi i opplæringen.





Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, 6. september 1994.  
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1  	Innledning

Den eneste som kan klare seg uten lov og rett, er en Robinson Crusoe som lever alene på en øde og ukjent øy. Han kan innrette seg som han vil. Men vi andre er medlemmer av et samfunn, enten det er stort eller lite, lokalt, nasjonalt eller internasjonalt. I et samfunn er det behov for faste regler å gå etter. Uten slike faste regler ville det bli selvtekt, kaos og anarki. 

Rettslære er et eldgammelt fag med røtter i mange kulturer.
En av verdens eldste lovbøker stammer fra Babylon ca. år 1700 f. Kr. Formålet med lovene var å "tukte de onde og dårlige og forhindre at den sterke skadet den svake". Hos oldtidens romere var fru Justitia - rettferdigheten - personifisert som gudinne. Romerne utviklet en juridisk viten-skap som var basert på forfedrenes skikker og vaner. Denne sedvaneretten ble begynt ned-tegnet eller kodifisert fra ca. år 450 f.Kr. Dette er senere blitt kjent som de tolv tavlers lover.  Det er fra romerne at vi har prinsippet om at en anklaget skal betraktes som uskyldig inntil ens skyld er bevist, og at tvil skal komme tiltalte til gode. Romerne var opptatt av å finne fram til motivet bak en handling før de dømte. Straffen skulle idømmes med menneskenes forbedring for øye . Romerretten ble etter hvert svært uoversiktlig og keiser Justinian nedsatte en komm-isjon som forenklet og systematiserte romerretten til ett verk, senere kjent som Corpus Juris ca. 530 e. Kr.

Norsk lovgivning har vært sterkt påvirket av denne og annen eldre europeisk rett. "Med lov skal landet bygges, og ikke med ulov ødes" står det i Frostatingsloven ca. år 1000 e. Kr. Lovgivningen har fellestrekk i mange land. I moderne tid ser vi at flere og flere land bevisst 
går inn for lovsamarbeid og lovfellesskap på en rekke områder.

I et demokrati er ytringsfrihet, organisajonsfrihet og åndsfrihet helt sentrale og avgjørende rettigheter. Men disse rettighetene er av liten verdi, hvis de ikke er beskyttet av lovgivningen. Gjennom lovgivning og rettspraksis er både privat-, arbeids- og  samfunnsliv organisert på en forpliktende måte som gir grunnlag for kultur og sivilisasjon. Rettssikkerhet skaper trygghet.

Samfunnet har stor innflytelse på den lov og rett som blir til i et land, men lov og rett påvirker også samfunnet. Det er og må være et samspill mellom regler for skikk og bruk, normer for etikk og rettsregler. Faget rettslære er med på å skape holdninger, respekt for menneskeverdet og samfunnsansvar. Kunnskaper om lov og rett vil fremme elevenes engasjement og deltakelse i samfunnsutviklingen. 

Kjennskap til sentrale rettsregler er viktig for alle samfunnsborgere; både private og nærings-drivende. Som privatperson og forbruker har man gjennom livet nær kontakt med rettsregler på en rekke områder. Det å kjenne sine rettigheter og plikter er både praktisk og nyttig. Undersøkelser viser at skremmende få kjenner til omfanget og innholdet av rettighetene og pliktene og hvilke konsekvenser våre handlinger har for oss selv og for andre. De fleste lever i en eller annen form for samliv, og de fleste blir arbeidstakere. Behovet for kunnskaper om de rettsregler som det offentlige anvender, blir stadig større.

Elevene skal lære seg å anvende rettsreglene på teoretiske og praktiske rettsspørsmål og oppøve evnen til juridisk resonnement. Faget rettslære dekker på en utmerket måte følgende mål i læreplanens generelle del:   
		
		"Opplæringen omfatter trening i tenkning - i å gjøre seg forestillinger, undersøke dem begrepsmessig, trekke slutninger og avgjøre ved resonnement, observasjoner og eksperimenter. Dette går sammen med øvelse i å utrykke seg klart i argumentasjon, drøfting og bevisføring."

Den kjennskap til lov og rett som elevene har fra ungdomsskole, grunnkurs og dagligliv, skal settes i system og utvides. Faget rettslære skal forberede elevene til det yrket de velger og/eller til videre studier. Innenfor mange yrker er det viktig å ha innsikt i lovgivningen. Faget oppøver bl.a. evnen til selvstendig og kritisk tenkning og bidrar til å fremme elevenes modenhet.

1.2 	Studieretningsfaget rettslære 

Rettslære er et studieretningsfag på videregående kurs I og II innenfor både allmenne- og økonomiske/administrative fag.

Faget har totalt 299 årstimer. Rettslære I med 112 timer (gjennomsnittlig 3 uketimer) leses normalt på videregående kurs I og rettslære II med 187 timer (gjennomsnittlig 5 uketimer) leses normalt på videregående kurs II. Rettslære I består hovedsaklig av privatrett og Rettslære II består av kontraktsrett og offentlig rett. 

Rettslære II bygger på Rettslære I.























Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter


2.1	Felles mål for studieretningsfaget rettslære

Elevene skal

	ha kunnskaper om hva rettsregler er og ha forståelse for at et samfunn ikke kan bestå uten en ytre lovmessig ordning

	kjenne til sammenhenger mellom jus og etikk og om sentrale etiske problemstillinger innen jus

	kjenne rettskildene og ha kunnskaper om lovtolkning

	kunne anvende juridisk metode,  kunne tenke logisk og kunne gi en systematisk 	fremstilling 

	kunne argumentere og drøfte et juridisk problem og trekke en konklusjon

	ha kunnskaper om de rettsregler som gjelder utvalgte rettsfelt og kunne anvende disse på konkrete rettstilfeller

	ha en aktiv, positiv og kritisk innstilling til faget

	ha kjennskap til hvordan rettsreglene ivaretar likeverd og likestilling

	ta ansvar for egen læring, men de skal også kunne samarbeide med andre om å løse problemer

	kunne se norsk rett i internasjonalt perspektiv

	kunne se miljøperspektivene fra en juridisk synsvinkel

		kunne skille mellom rett og rettferdighet



2.2	Rettslære I


Mål 1	Regler i et samfunn
Elevene skal kunne gjøre rede for de mest typiske trekk ved de ulike normtyper og kunne forklare sentrale sammenhenger og problemstillinger innenfor etikk og jus

Hovdmomenter
Elevene skal

1a	kjenne til de ulike normer i et samfunn

1b	kunne forklare sammenhenger mellom etikk og jus, og kunne forklare sentrale etiske problemstillinger innen jus

1c	kjenne til grunnleggende folkerettsregler


Mål 2	Rettskilder og metode
Elevene skal ha grunnleggende kunnskaper om hvordan rettsreglene blir til, hvordan de finner rettsreglene og om bruken av dem.

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kjenne til hvordan juridiske spørsmål stilles og vite hvordan en går fram i juridisk arbeid

2b	kjenne rettskildene

2c	ha kunnskaper om lovtolking og kjenne til lovtolkingsprinsippene


Mål 3	Personrett
Elevene skal ha kunnskaper om sentrale regler knyttet til den personlige handleevne og kunne anvende disse reglene. Elevene skal også kjenne til ulike typer regler knyttet til individets rettsvern

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	ha kunnskaper om begrepene rettsevne og rettslig handleevne og kjenne faktorer som påvirker disse

3b	kunne anvende de viktigste reglene om mindreåriges rettslige handleevne

3c	kjenne til formålet med likestillingsloven og kunne anvende lovens viktigste  bestemmelser

3d	kjenne til sentrale rettsregler knyttet til vernet av den personlige integritet 
Mål 4	Familierett
Elevene skal ha kunnskaper om de rettsreglene som regulerer ulike former for samliv

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	ha kunnskaper om og kunne anvende reglene om ekteskapsvilkårene og de rettslige virkninger av ekteskapet

4b	ha kunnskaper om og kunne anvende rettsreglene knyttet til oppløsning av ekteskap og de økonomiske virkninger, herunder de viktigste reglene om naturalutlegg

4c	kjenne til partnerskapsloven

4d	kjenne de viktigste reglene som gjelder ved samliv uten vigsel

4e	kunne gjøre rede for de sentrale reglene som regulerer forholdet mellom foreldre og barn


Mål 5	Arverett
Elevene skal forstå og kunne anvende de rettsreglene som bestemmer formuesovergangen ved dødsfall

Hovedmomenter
Elevene skal

5a	ha kunnskaper om og kunne anvende reglene om legalarv og testamentarv

5b	kjenne til forskjellen mellom privat og offentlig skifte

5c	kjenne til reglene om arveavgift


Mål 6	Erstatningsrett
Elevene skal ha grunnleggende kunnskaper vedrørende sentrale sider av erstatningsretten

Hovedmomenter
Elevene skal

6a	kjenne til formålet med erstatningsreglene og sammenhengene mellom erstatningsretten og forsikrings- og trygdeordninger

6b	ha kunnskaper om og kunne anvende reglene om vilkårene for erstatning

6c	ha kunnskaper om og kunne anvende reglene om den alminnelige skyldregel, erstatningslovens regler om barn og unges ansvar, foreldres og arbeidsgiveres ansvar, samt reglene om ulovfestet objektivt ansvar
6d	kjenne de viktigste lempningsreglene, herunder aksept av risiko og skadelidtes medvirkning

6e	kjenne hovedtrekkene i reglene om erstatningsutmåling


Mål 7	Arbeidsrett
Elevene skal kunne gjøre rede for de sentrale rettsreglene  i arbeidsmiljøloven som regulerer forholdet mellom arbeidsgivere og arbeidstakere og kjenne til ferieloven

Hovedmomenter
Elevene skal

7a	kjenne arbeidsgivers og arbeidstakers grunnleggende rettigheter og plikter

7b	kjenne hovedbestemmelser om organisering av arbeidet

7c	ha kunnskaper om og kunne anvende rettsreglene knyttet til tilsetting, oppsigelse og avskjed

7d	kjenne til ferieloven




























2.3	Rettslære II


Mål 1	Avtaler
Elevene skal ha kunnskaper om de grunnleggende avtalerettslige prinsippene og kunne anvende sentrale regler fra avtaleloven

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kjenne hovedprinsippene i avtaleretten

1b	ha kunnskaper om og kunne anvende reglene om avtaleinngåelse, herunder fullmaktslæren

1c	kjenne de prinsipper som gjelder for tolking og utfylling av avtaler

1d	kjenne til de viktigste ugyldighetsgrunnene og kunne anvende avtalelovens regler om ugyldighet


Mål 2	Kjøpekontrakt
Elevene skal kunne gjøre rede for og kunne anvende de sentrale rettslige prinsippene som følger av kjøpsloven

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	ha kunnskaper om begrepet kjøp og kjøpslovens virkeområde

2b	kjenne lovens fravikelige og ufravikelige område

2c	ha kunnskaper om og kunne anvende reglene om risikoens overgang ved ulike leveringsformer

2d	kunne gjøre rede for om det foreligger kontraktsbrudd

2e	ha kunnskaper om og kunne anvende reglene som følger av kontraktsbrudd

2f	kjenne til hovedtrekkene vedrørende omsorgsplikt

2g	kjenne til lovvalgsregler knyttet til internasjonale kjøp







Mål 3	Forbrukerrett
Elevene skal kjenne til bakgrunnen for og målsettingen med forbrukerpolitikken. De skal ha gode kunnskaper om sentrale deler av forbrukerretten. Elevene skal ha kunnskaper om praktiske spørsmål vedrørende kausjon og salgspant

Hovedmomenter
Elevene skal 

3a	kjenne til forbrukerpolitikkens mål og forbrukerlovgivningen

3b	ha kunnskaper om og kunne anvende forbrukervernreglene i kjøpsloven

3c	ha kunnskaper om og kunne anvende angrefristloven

3d	kjenne til hovedtrekkene i lov om håndverktjenester

3e	kjenne til forbrukerkjøperens vern i lov om kredittkjøp

3f	ha kunnskaper om og kunne anvende rettsreglene knyttet til sikkerhetsstillelse ved 
	kausjon og salgspant

3g	kjenne lov om forbrukertvister

3h	ha kunnskaper om og kunne anvende markedsføringslovens regler om forbrukerbeskyttelse og likestilling


Mål 4	Forvaltningsrett
Elevene skal ha kunnskaper om organiseringen av forvaltningen. De skal også ha kjennskap til saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven og til publikums rettigheter etter offentlighetsloven

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	kjenne til organiseringen av forvaltningen

4b	ha kunnskaper om og kunne anvende de mest sentrale reglene i forvaltningsloven om behandling av enkeltvedtak

4c	kjenne reglene om innsynsrett etter offentlighetsloven








Mål 5	Strafferett og kriminologi
Elevene skal kjenne sentrale sider ved kriminalitetens årsaker. De skal ha kunnskaper om og kunne anvende reglene om vilkår for straff og bestemmelsene om tyveri og drap. Elevene skal kjenne til reaksjonssystemet. Elevene skal ha kunnskaper om enkelte sentrale strafferettslige og forvaltningsretttslige spørsmål knyttet til vegtrafikkloven og forskrifter

Hovedmomenter
Elevene skal

5a	kjenne sentrale sider ved kriminalitetens årsaker

5b	kjenne til straffens formål og virkninger

5c	ha kunnskaper om og kunne anvende reglene om vilkår for straff og kjenne til reaksjonssystemet

5d	ha kunnskaper om og kunne anvende straffelovens bestemmelser om tyveri 

5e	ha kunnskaper om og kunne anvende straffelovens bestemmelser om uaktsomt, forsettlig og overlagt drap

5f	ha kunnskap om de mest sentrale bestemmelser om trafikk i vegtrafikkloven og i forskrifter, og om vegtrafikklovens krav til kjøretøy og fører

5g	ha kunnskaper om og kunne anvende vegtrafikklovens alminnelige straffebestemmelser 	og om inndragning av førerkort


Mål 6	Eiendomsrett og miljørett
Elevene skal ha kunnskaper om enkelte av de reglene som skal fremme en bærekraftig utvikling gjennom å sikre ressurs- og miljøgrunnlaget. De skal også ha kunnskaper om de mest sentrale rettsreglene som har aktualitet for å forebygge og løse miljøproblemer

Hovedmomenter
Elevene skal 

6a	kjenne til hvordan eiendomsretten oppstår og vernes

6b	kjenne til den råderett som følger av eiendomsretten

6c	kjenne de viktigste rettsregler som begrenser råderetten

6d	ha kunnskaper om noen aktuelle nasjonale og internasjonale miljø- og ressursproblemer

6e	kjenne til oppbyggingen av miljøforvaltningen og virkemidler i miljøretten

6f	kjenne til de viktigste lovene og bestemmelsene av miljørettslig art knyttet til arealplanlegging, jordvern og naturvern
6g	ha kunnskaper om og kunne anvende sentrale regler om byggesaksbehandlingen i plan- og bygningsloven

6h	ha kunnskaper om og kunne anvende sentrale regler i miljøvernloven, i forurensningsloven og i lov om produktkontroll

6i	kjenne til deler av sanksjonssystemet knyttet til miljøkriminalitet


Mål 7	Rettergangsordning
Elevene skal kjenne hovedtrekkene ved domstolsordningen og ha kjenne til rettergangs-ordningen i sivile saker og straffesaker

Hovedmomenter
Elevene skal

7a	ha kunnskaper om de alminnelige domstolene

7b	kjenne til gangen i en sivil sak

7c	kjenne til gangen i en straffesak

7d	kjenne de viktigste overnasjonale domstoler


























Kapittel 3:	Vurdering


3.1	Hvorfor vurdering?

Formålet med vurdering er å sikre en nasjonal standard i opplæringen, slik at vi får et godt og likeverdig opplæringstilbud for alle. Vurdering innebærer at resultatet av opplæringen vurderes i lys av de mål som er formulert i læreplanen.

Vurderingen vil ha ulike formål, bl.a.

		å informere eleven, foresatte, lærer og opplæringssted i arbeidet fram mot et 		læringsmål, om hvor langt eleven er kommet i utvikling mot en kompetanse
		å veilede, motivere og utvikle eleven
		å motivere læreren til kontinuerlig å vurdere sin undervisningpraksis
		å informere samfunnet, arbeidslivet og høyere utdanningsinstitusjoner om hvilken 
		kompetanse eleven har oppnådd

3.2	Hva skal vurderes?

		Målene for opplæringen slik de er fastsatt i den generelle delen av læreplanen 
	    og i kapittel 2 i denne læreplanen, danner utgangspunkt for vurderingen.

		Det er elevens helhetlige kompetanse som skal vurderes, slik den er beskrevet i 	opplæringens mål.

		Vurderingen av elevene skal vise i hvilken grad de har nådd målene i læreplanen.

3.3	Hvordan skal vurderingen skje?

Det skilles mellom to hovedtyper av vurdering:

		Vurdering underveis.
		Avsluttende vurdering.

Vurdering underveis har til hensikt å informere og motivere elever og lærere i arbeidet med å nå opplæringsmålene. Slik vurdering kan være formell eller uformell. Et nyttig hjelpemiddel i vurderingsarbeidet underveis kan være at eleven fører arbeidsbok, loggbok, dagbok e.l. knyttet til gjennomføringen av opplæringen. Formell vurdering underveis kommer til uttrykk i termin-karakter. 

Avsluttende vurdering kommer til uttrykk gjennom standpunktkarakterer og i dokumentert 
resultat av avsluttende eksamen.


3.4	Spesielle forhold som gjelder faget

I løpet av skoleåret skal alle elever gjennomføre ett eller flere prosjektarbeider. I minst ett av prosjektarbeidene skal både felles allmenne fag og studieretningsfag inngå.

Tema og problemstillinger for prosjektarbeid skal velges innenfor læreplanens rammer.






Vedlegg 1


1.1	Fag- og timefordeling i videregående kurs I og II rettslære

Studieretningsfag


Rettslære I
112
3
Rettslære II
187
5


Rettslære II bygger på Rettslære I.



Merknad til vedlegg 1
Utgangspunkt for undervisningstimetallet er samlet timetall på årsbasis (årstimer). Gjennomsnittlige uketimer er årstimetall dividert på 38. Jfr. arbeidstidsavtalen hvor det forutsettes at undervisningen skal legges over 190 dager fordelt på 38 uker.*





























*	Spesielt organiserte tilbud for voksne kan gjennomføres på kortere tid (komprimerte løp). For grupper eller 	enkeltelever som har behov for det, kan opplæringen strekkes over lengre tid.





Vedlegg 2


Vurdering i rettslære.



Standpunktkarakter

Det skal gis (en) standpunktkarakter i Rettslære I og en i Rettslære II.
Resultat av prosjektarbeid skal inngå i standpunktkarakterene.



Eksamen

Rettslære I
Elevene kan trekkes ut til skriftlig eller muntlig eksamen. 
Skriftlige eksamensoppgaver utarbeides sentralt og sensureres i samsvar med sentrale retningslinjer

Rettslære II
Elevene kan trekkes ut til skriftlig eller muntlig eksamen.
Skriftlige eksamensoppgaver utarbeides sentralt og sensureres i samsvar med sentrale retningslinjer.
















Retningslinjer for den praktiske gjennomføringen av eksamen vil bli gitt i egne skriv godkjent av departementet.

