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Om oppgavens innhold og bedømmelse 

 

Innledning 

Hjemmeeksamen i rettshistorie (JUS3220) skal først og fremst gi studentene anledning til å 

vise hva de har tilegnet seg av kunnskaper i rettshistorie. Oppgavene som gis, skal kunne 

løses utfra læreboken Rett. En internasjonal historie av Dag Michalsen. Ettersom den er 

disponert både etter kronologi og etter tema, vil det være nødvendig å ha grundig kjennskap 

til hele boken for å kunne finne alt stoff som er relevant.  Det forutsettes ikke at studentene 

må finne frem til andre kilder. For å besvare oppgaven tilfredsstillende er det viktig å se 

hvilke sammenhenger oppgavens spørsmål inngår i og vise dette i besvarelsen. For å finne 

frem til slike sammenhenger må studentene orientere seg i hele læreboken. 

Det er likevel tillatt å benytte supplerende kildestoff. Studentene kan eksempelvis finne stoff i 

det de har lest i forbindelse med fag på første, annet og tredje studieår, gjennom lærebokens 

henvisninger eller på fagets ressursside.   

 

Om akademisk skriving 

Hjemmeeksamen skal være en prøve i akademisk skriving. Det innebærer at studentene også 

vil bli bedømt på grunnlag av eksamensbesvarelsens struktur, språk og formalia (det vil si 

korrekt bruk av henvisninger og noteapparat). Juridisk fakultetsbibliotek tilbyr en mal for 

henvisninger i akademiske juridiske tekster, se http://www.ub.uio.no/skrive-

publisere/referere/fag/rettsvitenskap.html. Det skal henvises ved hjelp av fotnoter i samsvar 

med denne malen i hjemmeeksamensbesvarelsen. Denne malen brukes også på 

masteroppgaven. Husk å kontrollere at feltet «Include textboxes, footnotes and endnotes» er 

huket av når dere tar en ordtelling. 

Det vil bli lagt vekt på at teksten er hensiktsmessig disponert og at språket er klart og korrekt. 

Gode tips om skriving – generelle skriveråd, hjelp til forkortelser, kommaregler, stor eller 

liten forbokstav, praktisk grammatikk med mer – finnes på Språkrådets hjemmesider 

www.sprakradet.no. Alle vil ha nytte av å konsultere Språkrådets sider. 

Eksamensbesvarelsen har en øvre grense på 3000 ord. Oppgavetittel og kilde- og litteraturliste 

teller ikke med. Innholdsfortegnelse, overskrifter i teksten og noter teller med. Besvarelser 

som overskrider ordgrensen, vil få karakteren F. Ettersom studentene har tilgang til alle 

hjelpemidler og eksamenstiden er 3 dager, vil sensuren være strengere enn til vanlig 

skoleeksamen.  

 

 

Tilleggsstoff 
 

Læreboken har en omfattende litteraturliste, herunder også mange nettsider. Her kan spesielt 

interesserte studenter hente informasjon om relevante kilder. Mye av den eldre litteraturen det 

henvises til i læreboken, er digitalisert. Nedenfor gis noen eksempler på hvor man kan finne 

nyttig stoff til fordypning. 

 

http://www.ub.uio.no/skrive-publisere/referere/fag/rettsvitenskap.html
http://www.ub.uio.no/skrive-publisere/referere/fag/rettsvitenskap.html
http://www.sprakradet.no/


Kildetekster og annen litteratur: 

Internett gir muligheter for å finne store mengder rettshistorisk litteratur i fulltekst. Man kan 

komme langt med å «google» forfattere og titler. Det er også utallige bearbeidede databaser 

innenfor forskjellige tema. Her er noen få eksempler:  

http://www.ub.uio.no/fag/jus/jus/rettshistorie-kilder/ er Universitetsbibliotekets nettsted for 

rettshistoriske kilder, med vekt på 1814. Det er imidlertid mye mer enn 1814-stoff å finne via 

UBs side, som for eksempel introduksjon til Juridisk fakultetsbiblioteks rettshistoriske 

samlinger.  

http://www.nb.no/, Nasjonalbibliotekets database, gir adgang til en stor samling norsk juridisk 

litteratur i fulltekst fra 1800-tallet og fremover.  

https://archive.org/details/gutenberg er et internasjonalt prosjekt som digitaliserer litteratur fra 

hele verden, og som er utrolig innholdsrikt. For eksempel gav et søk på «Pufendorf» (25/7-16) 

hele 144 resultater! 

http://www.nb.no/baser/1905/ er en database som ble laget i forbindelse med 100-årsminnet 

for unionsoppløsningen i 2005. Basen inneholder en rekke lenker til bl.a. kildetekster og 

annen litteratur. 

https://www.stortinget.no/no/Grunnlovsjubileet/Verktoy/Nasjonalbibliotekets-1814-

bibliografi/ er en base som ble laget i forbindelse med grunnlovsjubileet i 2014, og som 

inneholder en svær samling av kildetekster og litteratur om grunnloven. 

http://avalon.law.yale.edu/ drives av Yale University og er et digitalt bibliotek innenfor jus, 

historie og diplomati (folkerett) med originaltekster av alle slag, først og fremst slike som 

er/var relevante for USA. I boksen Medieval Documents finnes for eksempel Magna Carta; 

under 18. Century Documents 1700 - 1799 finnes for eksempel Declaration of Independence 

og alle de amerikanske statenes grunnlovstekster, inklusive den føderale US Constitution, 

såvel som den franske mennekserettighetserklærngen og Blackstone’s Commentaries of the 

Laws of England. Basen er lett å søke i. 

 

Historiske kart: 

Å se på historiske kart kan være en god hjelp til å forstå historiske forandringer på grunn av 

kriger, erobringer, unionsdannelser, etablering av nye stater osv. For eksempel vil en 

sammenligning av Europakartet før den franske revolusjon 1789 og etter Wienerkongressen 

1815 være en slående illustrasjon av periodens mange statsrettslige forandringer.  

http://www.lib.utexas.edu/maps/map_sites/hist_sites.html er et nettsted drevet av University 

of Texas Libraries. Det er en svær samling historiske kart fra hele verden, med lenker til alle 

mulige kartbaser.  

http://www.kartverket.no/Kunnskap/Historie/Kartverkets-historiske-arkiv/ er det norske 

Kartverkets digitaliserte samling av gamle norske kart. 

http://www.ub.uio.no/fag/jus/jus/rettshistorie-kilder/
http://www.nb.no/
https://archive.org/details/gutenberg
http://www.nb.no/baser/1905/
https://www.stortinget.no/no/Grunnlovsjubileet/Verktoy/Nasjonalbibliotekets-1814-bibliografi/
https://www.stortinget.no/no/Grunnlovsjubileet/Verktoy/Nasjonalbibliotekets-1814-bibliografi/
http://avalon.law.yale.edu/
http://www.lib.utexas.edu/maps/map_sites/hist_sites.html
http://www.kartverket.no/Kunnskap/Historie/Kartverkets-historiske-arkiv/


 

Skriveråd: 

Tuseth, Bård og Nikolai Winge, Masteroppgaven i juss - kort forklart, Universitetsforlaget 

2014. Avsn. 3.2 og 3.3 Disposisjoner og skriveråd (5 s.), Avsn. 4.4 til 4.6 Delene av en 

akademisk tekst (15 s.), Kap 5 Akademisk jusspråk (14 s.) og Kap 8 – 12 Kilder og 

innlevering (48 s.). Boken er tilgjengelig i Juridisk bibliotek: https://bibsys-

almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-

explore/fulldisplay?docid=BIBSYS_ILS71477833550002201&context=L&vid=UIO&search

_scope=default_scope&tab=default_tab&lang=no_NO 

 

 

Om bruken av mal for innlevering av hjemmeeksamen i Inspera 

 

Vennligst bruk malen som ligger under «Innleveringer/Hjemmeeksamen – Inspera» på denne 

siden: https://www.jus.uio.no/tjenester/it/hjelp/maler/ 

 

Det er svært viktig at informasjonen på første side fylles ut fullstendig og korrekt 

(oppgavens tittel, kandidatnummer og antall ord). Det er også svært viktig at kandidatene 

åpner feltet for topptekst og fyller inn sitt kandidatnummer slik at kandidatnummer fremgår 

øverst på hver side. Toppteksten vil fremgå fra og med dokumentets side 3. 

 

Besvarelsen skal leveres digitalt i Inspera. Word-filen kandidatene skriver i, må konverteres 

til PDF-format og det er dette formatet som skal lastes opp i Inspera. 

 

Det vil komme mer informasjon og instruksjoner om den tekniske biten. Kandidatene får 

særskilt beskjed når denne informasjonen er tilgjengelig. 
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