
Sensorveiledning Exfac, jus - H20  

1. Oppgaveteksten 

Oppgave 1. Analyser definisjonene i smittevernloven § 1-3, med sikte på å få frem deres 

kjennetegn som definisjoner. Vurder kort hvordan definisjonene forholder seg til en alminnelig 

(dagligtalens) forståelse av uttrykkene. 

Oppgave 2. Drøft på hvilke måter og i hvilken utstrekning bruk av legaldefinisjoner i lovtekster 

kan bidra til å oppfylle grunnleggende hensyn i retten. 

Begge deloppgaver skal besvares. Ved vurderingen teller besvarelsen av oppgave 1 samlet sett 

om lag 1/3. Besvarelsen av oppgave 2 teller samlet sett om lag 2/3. 

 

2. Innledning 
Oppgaven henter stoff fra det som i læringskravene er angitt som språkteori og rettens legitimitet 

og verdigrunnlag.  

 

I oppgaven er det også sagt hva som vil være forholdet mellom de to delene av 

oppgaven i den samlede vurdering. Dermed vil kandidatene også ha grunnlag for å 

disponere dels tidsbruken, dels omfang og dybde av besvarelsen på de enkelte deler. 

Veiledningen er skrevet før eksamen. Den må betraktes som foreløpig idet den kan 

bli revidert på grunnlag av sensuren. 

 

3. Nærmere om de enkelte spørsmålene 
 

Oppgave 1. 

 

Smittvernloven § 1-3 gir en rekke definisjoner og lyder slik: 

 

«§ 1-3 Definisjoner 

Med følgende uttrykk i loven her forstås: 

 

1. smittsom sykdom: en sykdom eller smittebærertilstand som er forårsaket av 

mikroorganismer eller andre smittestoff som kan overføres fra, til eller mellom 

mennesker. 

2. smittet person: en person som har eller etter en faglig vurdering antas å ha en 

smittsom sykdom. 



3. allmennfarlig smittsom sykdom: en sykdom som er særlig smittsom, eller som 

kan opptre hyppig, eller har høy dødelighet eller kan gi alvorlige eller varige skader, og 

som 

a) vanligvis fører til langvarig behandling, eventuelt sykehusinnleggelse, langvarig 

sykefravær eller rekonvalesens, eller 

b) kan få så stor utbredelse at sykdommen blir en vesentlig belastning for 

folkehelsen, eller 

c) utgjør en særlig belastning fordi det ikke fins effektive forebyggende tiltak eller 

helbredende behandling for den. 

4. alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom: et utbrudd eller fare for 

utbrudd som krever særlig omfattende tiltak. Helsedirektoratet kan i tvilstilfelle avgjøre 

når det foreligger et alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom.» 

 

Den første delen av oppgaven spør etter en analyse av definisjonene med sikte på å få frem deres 

kjennetegn som definisjoner. I hovedlitteraturen gir Alf Petter Høgberg, I språkets bilde, 3. 

utgave, kapittel 3 en bred fremstilling av hva som kjennetegner ulike typer av definisjoner. Se 

tilsvarende Språk og argumentasjon - med eksempler fra juss, Eivind Kolflaath, kapittel 3. Det er 

derfor grunn til å forvente at studentene analyserer definisjonene i smittevernloven § 1-3 på 

grunnlag av Høgbergs fremstilling.  

 

Det er mulig å løse oppgaven på flere ulike måter. Ved vurderingen må det avgjørende være at 

analysen bygger på klare begreper. 

 

Den andre delen av oppgaven ber om en kort vurdering av hvordan definisjonene forholder seg 

til en alminnelig (dagligtalens) forståelse av uttrykkene. I språkets bilde skriver Høgberg om 

forholdet mellom termer i legaldefinisjoner og termer i dagligspråket (s. 51-52). Her skriver 

Høgberg at lovteksten både kan være presiserende i forhold til dagligspråket og korrigerende, i 

den forstand at legaldefinisjonene «bryter med dagliglivets språkbruk» (s. 52).  

 

Det vil derfor være et pluss om kandidatene vurderer om definisjonene i smittvernloven er 

presiserende eller korrigerende i forhold til dagligspråket.  

 

Oppgave 2.  

 

Oppgaven ber kandidatene drøfte på hvilke måter og i hvilken utstrekning bruk av legaldefinisjoner i 

lovtekster kan bidra til å oppfylle grunnleggende hensyn i retten. 

 

I Språkets bilde viser Høgberg at definisjoner kan ha flere funksjoner (s. 49-50). Videre gis det i 

hovedlitteraturen en fremstilling av grunnleggende hensyn i retten, se Fra lov til rett, Synne Sæther 

Mæhle og Ragna Aarli, 2. utgave, kapittel 4.3.  Besvarelser som greier å få noe fornuftig ut av å 

drøfte ulike definisjoners funksjoner opp mot fremstilling av grunnleggende hensyn i retten bør få 



solid uttelling. Hvordan besvarelsen legges opp er av helt underordnet betydning. Oppgaven må 

karakteriseres som vanskelig og uvanlig.  

 

4. Momenter til den samlede karaktersetting 

Det fremgår av oppgaveteksten hvordan de forskjellige delene skal vektes i forhold til hverandre.  

Oppgave nr 1 utgjør 1/3. Oppgave nr 2 utgjør 2/3.  

Dette er en billedlig måte å uttrykke seg på, idet karaktersetting ikke er ren matematikk. Er 

imidlertid oppgave nr 1 til stryk, er det neppe praktisk mulig at oppgaven totalt kan bedømmes til 

bestått. 

 

Denne versjonen av sensorveiledningen er et utkast og vil bli justert etter innspill fra sensorene.  
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