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Oversikt

I. Hva er ex. fac?

II. Hvordan er ex .fac lagt opp?

III. Hvorfor ex. fac?

IV. Forholdet mellom ex. fac og andre emner i 
masterprogrammet i rettsvitenskap (jus)

V. Kort om studieteknikk



Hva er ex. fac? 

• Rettsfilosofi (Del A)

– Normteori, kritikk, og rettighetsanalyse

• Rett, samfunn og legitimitet (Del B)

– Sosiologi og demokratiteori

• Språk, logikk og argumentasjon (Del C)

– Språkfilosofi



Oversikt over opplegget

Uke 4

• Introduksjon

• Språk, logikk og 
argumentasjon

Uke 7

• Rettsfilosofi I

• Normteori

• Kritikk

• Rett, moral og 
praktisk fornuft

Uke 9

• Rett, samfunn og 
legitimitet 

Uke 14

• Rettsfilosofi II

• Mer om kritikk og 
praktisk fornuft

• Rettighetsanalyse



III. Hvorfor ex. fac? 

- emnet gir kunnskap om

• Rett og språk

• Rettssystemets grunnbegreper (rett, rettighet, norm 
osv.)

• Kritikk

• Rett og moral

• Rettens relasjon til samfunnet

• Rettighetsanalyse



Hvorfor ex. fac ?

Interessant i seg selv?



IV. Forholdet mellom ex. fac og andre 

emner - perspektiver 



Forholdet mellom ex fac og emner som 

handler om spesifikke rettsområder

• Emner som handler om spesifikke rettsområder gir 
kunnskap om
– bestemte normer 

– hvordan konkrete rettsspørsmål skal løses

• Men, rettsnormer forandres og foreldes….

• Er det noen mer varige elementer i retten? Ex fac, 
kanskje?

• Språk og logikk

• Begreper om rettssystem, rettigheter og normer

• Rettens relasjon til moral, samfunn og språk

• Kritisk tenkning



Ex fac og emnene metode og yrkesetikk

Ex fac handler ikke om 

• Juridisk metode i 

bestemte rettssystemer

• Etiske utfordringer for 

spesifikke juristroller 

(yrkesetikk), 

Men ex fac handler om 

• Allmenne trekk ved språk 

og tenkning om hva et 

rettssystem er

• Forholdet rett og moral 



Kort om studieteknikk

• Teoretisk fag

– kunnskap om begreper er sentralt

– Fagterminologi og dagligspråk: 

eksamensutfordringer

• Hvilke spørsmål søker tekstene å besvare?





Lykke til!


