Rettslærefaget
Rettslærefaget er et programfag for VG2 og VG3.
Norge er en rettsstat og et demokrati. Lov og rett er en av byggesteinene i et demokratisk
samfunn. Rettslære er et samfunnsfag, som gir kunnskap om og forståelse for rettsreglene vi
bruker i Norge for eksempel innen forvaltningsrett, miljørett, strafferett, menneskerettigheter,
rettergang m.m. Rettssikkerheten i Norge er ivaretatt ved domstolsordningen og de viktigste
internasjonale domstolene.
Emnene i rettslærefaget er valgt ut for at elevene skal lære om sine rettigheter i arbeidslivet og
generelt i samfunnet. Dette er et fag som er viktig og praktisk å lære. Elever i videregående
skole har ofte jobb og har stor glede av å vite om sine rettigheter i arbeidsforhold, som
arbeidstid, overtid, lønn o.a.
Ludvigsen-utvalget uttaler at i fremtidens skole må elevene både lære mer i det enkelte fag –
og mer om å lære, kommunisere, samarbeide, delta, utforske og skape. Dette vil være
fagovergripende kompetanse som knyttes direkte til faget, sier han. Utvalget anbefaler
følgende kompetanseområder i fremtidens skole:
Fagkompetanser og kompetanser som er viktige i mange fag, som å kunne lære,
kommunisere, samarbeide, delta, utforske og skape. Disse kompetansene må synliggjøres i
fagene. Blant annet vil evne til selvkontroll, selvregulering og konsentrasjon bli viktigere.
Rettslærefaget legger vekt på å tilegne seg ferdigheter som elevene kan få bruk for i
fremtidige yrker. Juridiske yrker krever evne til å kommunisere med forskjellige parter i
forskjellige situasjoner. I rettslære må elevene lære å utforske saker og rettsregler for å løse
juridiske saker. Det er viktig å kunne delta og samarbeide i fag-grupper. For å kunne få til
dette er det viktig å kunne konsentrere seg om arbeidet og vise selvkontroll.
I dagens debattinnlegg sier Ludvigsen at dersom skolefagene skal gi elevene innsikt og
kompetanse som er relevant over tid, må fagene fornyes. Juss er som sagt et samfunnsfag,
som bygger på lover. Disse lovene må fortløpende tilpasse seg samfunnsutviklingen og derfor
er det viktig at faget også følger samfunnsutviklingen.
Undervisningen i rettslære legger vekt på å koble faget til det som skjer i samfunnet. Derfor
bruker vi ofte saker fra media i undervisningen. Vi besøker også Tingretten i Oslo for å følge
en straffesak i domstolen.
Ved å velge rettslære utvikler elevene sin evne til å tolke og bruke gjeldende lover. Dette får
de bruk for når du løse problemer de støter på i hverdagen. Elever som har valgt rettslære gir
uttrykk for at faget gir dem kunnskap som de har bruk for både som ungdom og i voksenlivet.
Rettslære gjør elevene gode på å se en sak fra flere sider samt stimulere deg til refleksjon og
kritisk tenkning
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