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Revidert sensorveiledning JUS3220 (rettshistorie) hjemmeeksamen høsten 2019 

 

 

 

Eksamensoppgaven lyder slik: 

 
"Krigens folkerett: 

  

1) Gi en fremstilling av fredstraktatene etter 30-årskrigen, Napoleonskrigene og 1. verdenskrig og 

av viktige folkerettslige følger disse traktatene fikk. 

  

2) Hvilke folkerettslige nyordninger medførte rettsoppgjøret etter 2. verdenskrig? 

  

Begge oppgaver skal besvares." 

  

For denne oppgaven er særlig disse fire av læringskravenes sju punkter relevante: 

 
Det kreves god forståelse av: 

 

 merkantil rett, kontraksrettstenkning, naturrett og samfunnskontrakt før 1750 

 forfatningsstatens, velferdsstatens og totalitære staters rettshistorie etter 1750 

 dannelsene av og utviklingen av menneskerettighetene etter 1750 

 internasjonalisme og globalisme i moderne rett 

 

Stoff til besvarelse av oppgaven finnes i hovedlitteraturen: 

 
Dag Michalsen: Rett : en internasjonal historie (2011) 

 

Boken er i sin helhet hovedlitteratur, bortsett fra punkt 1.1 og 1.2 og kapittel 2. For oppgaven 

er særlig punkt 4.2.3, 7.1.2, 7.3.1 og 7.3.2 relevant. Men også punkt 7.1.1, 7.1.3, 7.3.3 og 7.3.4 

gir kandidatene relevante perspektiver, alt ettersom hvordan de tolker oppgaven. 

 

* * * * 

 

Kandidatene skal i oppgave 1 framstille tre (grupper av) fredstraktater. Herunder må 

kandidatene skrive noe fredstraktatenes innhold. Det må imidlertid også ligge innenfor 

oppgaven å skrive noe kort om fredstraktatenes (krigs-)historiske og (retts-)teoretiske 

bakgrunn. 

 

I tillegg til å framstille de tre (gruppene av) fredstraktater, spør oppgave 1 og 2 henholdsvis om 

"viktige folkerettslige følger" av disse traktatene og om "folkerettslige nyordninger" som 

rettsoppgjøret etter andre verdenskrig medførte. Dette begrenser emnet for begge oppgavene til 

folkerettslige følger og nyordninger, slik at for eksempel konstitusjonelle følger faller utenfor. 

Det kan likevel ikke ligge utenfor oppgaven å påpeke forbindelseslinjer mellom folkerettslige 

og andre følger, for eksempel nettopp konstitusjonelle følger. 

 

Det har dessuten betydning for oppgave 2 at oppgaven spør om folkerettslige nyvinninger som 

følge av verdenskrigens rettsoppgjør, ikke om folkerettslige nyvinninger som følge av 

verdenskrigen i seg selv. Verdenskrigens rettsoppgjør rettet seg mot individer, ikke mot stater. 

Kandidatene må derfor i oppgave 2 prioritere å skrive om internasjonal strafferett og individet 

som pliktsubjekt. Sensorene kan imidlertid forvente at mange kandidater også vil skrive om 

FN, menneskerettigheter og så videre. Kandidatene som klarer å vise en direkte sammenheng 
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mellom rettsoppgjøret og disse folkerettslige nyordningene som kanskje snarere følger av 

verdenskrigen som sådan, må få uttelling for det. 

 

 

Oppgavenes felles overskrift er imidlertid "[k]rigens folkerett". Kandidatene bør uttrykkelig 

behandle overskriftens betydning for tolkingen av begge oppgavene. Overskriften må imidlertid 

leses sammen med spørsmålsstillingen i de to oppgavene. Dersom noen av kandidatene tolker 

overskriften slik at oppgavene bare gjelder den delen av folkeretten som gir regler om 

krigføring, i motsetning til den delen av folkeretten som gir regler om krig og fred mer allment, 

mister oppgave 1 langt på veg sin betydning. 

 

Overskriften kan neppe sies å begrense tolkingen av første del av oppgave 1, det vil si 

framstillingen av de tre (gruppene av) fredstraktater. Alt som er knyttet til fredstraktatene, angår 

krigens folkerett i vid forstand. Dette gjelder også forhold som like gjerne kunne ha vært 

regulert i andre traktater enn fredstraktater, for eksempel grenser mellom stater. 

 

Derimot kan overskriften begrense hvilke folkerettslige følger og nyordninger kandidatene 

skriver om. Noen kandidater vil kanskje tolke oppgaven snevert og bare skrive om folkerettslige 

følger som utelukkende angår krig. Dette blir i så fall for snevert. Kandidatene kan ikke utelukke 

de allmenne folkerettslige følgene av fredstraktatene og av andre verdenskrig. Kandidatene må 

i det hele tatt få fram at kriger og fredstraktater har tilført folkerettslig teori og praksis bidrag 

som går langt videre enn emnet krig i seg selv. 

 

Det ligger likevel en viss spenning mellom overskriften og spørsmålsstillingen i de to 

oppgavene. Sensorene må derfor ta høyde for velbegrunnete avgrensninger fra kandidatenes 

side. Ubegrunnete og summarisk begrunnete avgrensninger må på den andre siden telle 

negativt. 

 

* * * * 

 

Oppgave 1 ber kandidatene framstille fredstraktatene etter trettiårskrigen, Napoléonskrigene og 

første verdenskrig og viktige folkerettslige følger disse traktatene fikk. 

 

Reformasjonen første halvdel av 1500-tallet splittet Europa og gav støtet til mange kriger fra 

rundt 1550 av. Trettiårskrigen fra 1618 til 1648 var den siste av de store krigene i kjølvannet av 

reformasjonen. Denne krigen ble avsluttet ved en langvarig fredskongress som inngikk 

fredstraktatene i Westfalen i 1648 (det var strengt tatt tre traktater). Traktatene var omfattende 

for sin tid, med bestemmelser om blant annet konkrete grenser mellom en rekke av datidens 

europeiske stater. 

 

De folkerettslige følgene av fredstraktatene i Westfalen må ses på bakgrunn av at den 

folkerettslige litteraturen hadde blomstret opp på 1500- og 1600-tallet. Denne litteraturen 

utviklet nye teorier om, og dermed regler for, adgangen til å erklære krig, krigføringens innhold 

og krigens avslutning. Litteraturen trakk naturretten og dens rettigheter og plikter inn i reglene 

om krigføringens innhold. 

 

Fredstraktatene i Westfalen skapte mye av grunnlaget for moderne folkerett, herunder krigens 

folkerett. De utgjorde dermed et langt skritt på vegen mot å rettsliggjøre forholdet mellom 

stater. Dette ble i hvert fall en viktig folkerettslig følge på lang sikt, selv om det kanskje ikke 
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stod klart for partene i 1648. I det hele kom tolkingen av, og dermed slutninger fra, 

fredstraktatene til å bli en vesentlig del av folkerettslig teori i tiden etterpå. 

 

Andre viktige folkerettslige følger av fredstraktatene i Westfalen var nye oppfatninger om 

statenes likeverd, om suverenen som legitimert representant for staten uavhengig av eventuelle 

konstitusjonelle begrensninger og om fredstraktaters virkning i tid. Fredstraktatene i Westfalen 

befestet også den moderne statens karakter som folkerettslig subjekt. En viktig myndighet for 

staten som folkerettslig subjekt var nettopp myndigheten til å begynne krig og slutte fred. 

 

Frankrike ble Europas dominerende stormakt fra midten av 1600-tallet, det vil si fra tiden rundt 

fredstraktatene i Westfalen. Frankrikes dominans nådde et høydepunkt da Napoléon på 

begynnelsen av 1800-tallet søkte å oppnå regelrett overherredømme over nesten hele Europa 

gjennom kriger som tærte på alle statene, ikke minst på Frankrike selv. Til slutt gikk de øvrige 

europeiske stormaktene sammen i en allianse (den sjette alliansen) som påførte Napoléon og 

Frankrike et endelig nederlag ved Waterloo i 1815. Disse seirende europeiske stormaktene kom 

sammen på kongressen i Wien fra 1814 til 1815. Kongressen ledet fram til traktater (også her 

gjaldt det flere traktater, ikke én) om blant annet Frankrikes stilling og om en mengde 

europeiske territorielle grenser. 

 

(Dette kan riktignok presiseres. Traktatene som regulerte Frankrikes stilling ble bare delvis til 

under kongressen i Wien. For øvrig gav kongressen flere andre viktige bidrag, som å fordømme 

slavehandelen og å regulere skipstrafikken på blant annet Donau og Rhinen. Sensorene kan 

selvsagt ikke forvente at kandidatene går inn på dette, som ikke er omtalt i læreboken.) 

 

Kandidatene bør med fordel sammenholde traktatene og hele den europeiske orden etter 

kongressen i Wien med Kants verk Til den evige fred og dets seks krav til statene for å unngå 

krig og tre krav for å oppnå evig fredag. Flere av kravene gjaldt direkte innholdet av 

fredstraktater. Også for øvrig inneholder lærebokens utførlige drøfting av Kants krav mye stoff 

som kandidatene med fordel kan sammenholde med fredstraktatene og folkerettsordenen fra 

1814 og 1815 av. 

 

Som bakgrunn for fredstraktatene og folkeordenen fra 1814 og 1815 kan kandidatene gjerne 

også omtale den franske revolusjonen og dens krav til folkesuvereniteten som folkerettens 

grunnlag. Tankegangen fra revolusjonen var blant annet at traktater kunne brytes dersom det 

gjaldt å utbre revolusjonen til andre land. Fredstraktatene i 1814 og 1815 innebar vel en 

tilbakevisning av dette revolusjons-fremmende synet på folkeretten. 

 

Tanken om folkesuverenitet lot seg likevel vanskelig stanse. Folkesuvereniteten fikk betydning 

innad i de forskjellige statenes rettsordninger, for eksempel i de ulike grunnlovene fra slutten 

av 1700-tallet og utover på 1800-tallet, til tross for en reaksjon rundt 1815. Folkesuvereniteten 

fikk også betydning utad og endret forholdet mellom stater, for eksempel ved at den gav støtet 

til nye nasjonalstater som Italia i 1861 (men hele Italia samlet først i 1870) og Tyskland i 1871. 

 

Det kan være litt vanskelig for kandidatene å finne fram til konkrete folkerettslige følger av 

fredstraktatene fra 1814 og 1815. En del kandidater vil kanskje få fram at disse traktatene bidrog 

ytterligere til å utvikle folkerettslig traktatrett, som særlig hadde tiltatt i den folkerettslige 

teorien fra midten av 1700-tallet. Kongressen i Wien og dens fredstraktater har også noe av 

fortjenesten for et nokså langt tidsrom med europeisk fred, selv om det kom til en rekke 

"mindre" kriger utover på 1800-tallet. Derimot kan det kanskje være vanskelig for kandidatene 



4/7 

 

å finne noen direkte sammenheng mellom traktatene av 1814 og 1815 på den ene siden og 

internasjonale fredsbevegelser og internasjonal humanitærrett på den andre siden. 

 

Da første verdenskrig begynte i 1914, hadde det allerede over flere tiår lykkes å få til nye 

traktater som begrenset krigføringen. Stikkord i denne sammenhengen er Genèvekonvensjonen 

1864 og Haagkonvensjonene 1899 og 1907. Verdenskrigen viste imidlertid at disse 

konvensjonene ikke strakk til når det virkelig gjaldt. 

 

De seirende maktene etter første verdenskrig samlet seg til forhandlinger i 1918 og 1919 og 

inngikk Versaillestraktaten (og andre traktater). Traktaten regulerte utførlig stillingen til 

Tyskland, som var krigens tapende part. Landet måtte avgi deler av territoriet sitt, ble undergitt 

begrensninger i sin militære makt og måtte betale erstatning. (Andre traktater regulerte 

stillingen til de øvrige tapende partene.) I tillegg tok Versaillestraktaten sikte på å oppnå varig 

fred, særlig gjennom opprettingen av Folkeforbundet og dertil hørende organer. Et viktig organ 

var Den permanente internasjonale domstolen i Haag, som ble opprettet av Folkeforbundet med 

hjemmel i traktaten. 

 

I likhet med Genèvekonvensjonen og Haagkonvensjonene oppnådde ikke Versaillestraktaten 

de ønskete folkerettslige følgene. Traktatens hovedmål om varig fred ble ganske snart satt under 

press, blant annet (men ikke bare) av at Tyskland vokste seg sterkt på 1930-tallet, samtidig som 

Folkeforbundet viste seg å mangle midler for å sikre freden. 

 

* * * * 

 

Oppgave 2 spør om hvilke folkerettslige nyvinninger som rettsoppgjøret etter andre verdenskrig 

medførte. 

 

Andre verdenskrig viste at folkeretten og dens traktater, organisasjoner og organer fra før 1940 

av var utilstrekkelige for å hindre krig og for å begrense krigføringen. Fra 1945 av er det mulig 

å tale om en ny folkerettslig verdensorden, ikke bare en europeisk orden. 

 

De forente nasjoner (FN) og dens organer var institusjonelle folkerettslige nyvinninger etter 

andre verdenskrig. Organisasjonens grunnleggende traktat er FN-pakten av 1945, men det er 

senere inngått en lang rekke traktater om blant annet organer og samarbeid innenfor og ved 

siden av FN. Sammenlignet med Folkeforbundet skaper FN-pakten en organisasjon som for så 

vidt er bedre rustet til å hindre krig. Her må kandidatene særlig omtale FN-paktens 

bestemmelser om krig og Sikkerhetsrådets ordning og myndighet, og de må gå inn på forholdet 

mellom statenes suverenitet og FNs trekk av overnasjonalitet. Kandidatene bør imidlertid også 

drøfte i hvor stor grad FN har lykkes. 

 

Noen av de første materielle folkerettslige nyvinningene etter andre verdenskrig kom som følge 

av Nürnberg- og Tokyo-prosessene, som straffedømte henholdsvis tyske og japanske 

krigsforbrytere. Dommene fra disse prosessene skapte materielle folkerettslige regler om 

krigsforbrytelser, forbrytelser mot freden og forbrytelser mot menneskeheten, og kandidatene 

bør omtale noen av dem. Først etter den kalde krigens slutt var det mulig å traktatfeste en 

virkelig internasjonal strafferett som noe som omfattet mer enn dette. Disse atskillig nyere 

traktatene har gitt både materielle og prosessuelle regler for internasjonal strafferett. 

 

Kandidatene bør gå inn på kritikken mot Nürnberg- og Tokyo-prosessene og deres 

rettsavgjørelser. Kandidatene bør også få fram at prosessene må ses som bare et tidlig skritt på 
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vegen mot en større rettsliggjøring av forholdet mellom stater og mellom stater og individer. 

Eksempler på denne rettsliggjøringen er de globale og regionale traktatene og konvensjonene 

om folkemord og tortur, og ikke minst om menneskerettigheter. 

 

* * * * 

 

Om utgangspunktene for den samlete bedømmelsen hitsettes fra sensorveiledningen for høsten 

2018: 

 
"Sensorene må ved den samlete vurderingen av kandidatens besvarelse ta utgangspunkt i at 

hjemmeeksamen skal bedømmes strengere enn skoleeksamen. Kandidatene har fått behørig 

informasjon om dette både på emnets hjemmeside og i undervisningen. De har hatt tre dager på seg 

og har måttet holde seg til en ordgrense på tre tusen ord. Dette gjør at sensorene må legge listen 

høyere for de enkelte karakterene sammenlignet med skoleeksamen. 

 

Videre er denne hjemmeeksamenen - i motsetning til en skoleeksamen - en prøve i akademisk 

skriving, ikke bare en oppgave i emnet rettshistorie. Det må dermed i sin alminnelighet stilles 

strengere krav til selve framstillingsmåten enn ved skoleeksamen. Kandidatene har for eksempel 

hatt ubegrenset tilgang til kilder av enhver art og har kunnet kvalitetssikre både form og innhold. 

Spørsmålet ved bedømmingen av den enkelte besvarelsen blir om den oppfyller de alminnelige 

forventningene til akademisk skriving. Igjen er dette noe som kandidatene har fått behørig 

informasjon om gjennom emnets hjemmeside og undervisningen. Emnets hjemmeside opplyser 

uttrykkelig at retningslinjene for akademisk skriving er bindende. 

 

I forlengelsen av dette må presisjon og klarhet premieres enda mer enn ved skoleeksamen, og 

omvendt uklarheter og (gjennomgående) dårlig språk trekke enda mer ned. Dette siste gjelder både 

slurvefeil og mer grunnleggende (idiomatiske) språk(førings)feil.. 

 

På grunn av disse kravene vil akademisk skriving, språk og disponering samlet telle langt mer ved 

fastleggingen av karakteren enn hva tilfellet ville ha vært ved en skoleeksamen. Det kan antydes at 

besvarelsens faglige side bør veie rundt to tredeler og dens mer formelle side (akademisk skriving, 

språk og disponering) omtrent én tredel. 

 

Det er for øvrig verdt å minne uttrykkelig om to forhold. For det første skal sensorene gå ut fra at 

kandidatene har hentet stoffet fra læreboken med mindre de fører opp en annen kilde. For det andre 

er det ikke nødvendig å henvise til læreboken med mindre kandidatene siterer eller gjengir bestemte 

avsnitt. Om det siste kan det likevel oppstå skjønnsmessige grensespørsmål. 

 

[...] 

 

Sensorene må ha i tankene at akademisk skriving også handler om å utdype resonnementene sine 

slik at de blir utførlige nok. Dersom en besvarelse har mange ord til overs innenfor ordgrensen på 

tre tusen ord, er det ofte et tegn på at kandidaten ikke har utnyttet kilder og resonnementer fullt ut. 

Dette får betydning for vurderingen. 

 

Tolking av oppgaven er en del av nettopp oppgaven. Å skrive utenfor oppgaven viser dermed at 

kandidaten ikke har tolket den, eller har tolket den uriktig. Av den grunn er det ikke bare nøytralt, 

men negativt dersom kandidaten skriver utenfor oppgaven. Spørsmålet er imidlertid hvor vidt 

oppgaven kan forstås. [...] 

 

[...] 

 

Også gode eksempler må telle positivt. Dette gjelder i hele besvarelsen. Gode eksempler kan hentes 

fra læreboken, men også fra andre kilder. Det siste viser ofte større selvstendighet og bør gi uttelling 

i seg selv - forutsatt at eksempelet er relevant. 

 

Selvstendighet og (egne) resonnementer må premieres godt. Her er utfordringen tilsynelatende at 

kandidatene bruker læreboken gjennom hele eksamenen, og at de skal kunne svare fullgodt 

(karakteren A) ved bruk av læreboken uten å trekke inn tilleggslitteratur og andre kilder. Men dette 
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er etter min mening bare en utfordring på overflaten. Kandidater som bruker andre kilder - for 

eksempel tilleggslitteratur og/eller internettet - på en fornuftig, forstandig og kanskje drøftende måte, 

må selvsagt få god uttelling for det. Kandidater som disponerer på sin måte (for eksempel ikke 

kronologisk, men tematisk), som bruker egne ord og egne eksempler, og som klarer å resonnere ut 

fra læreboken i stedet for bare å gjengi den, må også få vesentlig uttelling. I det hele tatt er det viktig 

å skille kandidatene ved å vurdere i hvilken grad de forholder seg aktivt drøftende og resonnerende 

til læreboken, eller bare passivt gjengivende. 

 

Under enhver omstendighet må sensuren av den enkelte besvarelse bli en helhetsvurdering. I denne 

helhetsvurderingen vil det sannsynligvis forekomme elementer som den enkelte kandidat har tatt 

med i besvarelsen sin, og som denne sensorveiledningen ikke nevner. Dette kan vise selvstendighet 

og bør i så fall honoreres." 

 

Eksamenen består av to oppgaver som begge skal besvares. Dersom en kandidat har latt være 

å svare på en oppgave, må denne mangelen i seg selv gi et betydelig trekk på karakterskalaen. 

Her må imidlertid sensorene være oppmerksomme på at noen kandidater kan ha valgt å 

disponere annerledes enn hva oppgavens utforming synes å legge opp til. Dette kan vitne om 

selvstendighet fra kandidatens side. Sensorene må av den grunn naturligvis vente til hele 

besvarelsen er lest før det trekkes for manglende behandling av et emne. 

 

De to oppgavene er gitt uten angivelse av noen vekting. Dette gir kandidatene temmelig stor 

frihet. Det er ikke noe i vegen for å prioritere de to spørsmålene noenlunde likt, men det er 

heller ikke bemerkelsesverdig dersom noen kandidater skriver mer om én av oppgavene på 

bekostning av den andre. Her må sensorene vise romslighet og premiere selvstendighet, 

resonnementer og så videre. 

 

Kandidatene kan imidlertid ikke nøye seg med å skrive grundig om kun en av oppgavene mens 

den andre oppgaven bare blir behandlet med et oversiktspreg. Dette betyr likevel ikke at 

kandidatene ikke kan velge å prioritere noen spørsmål framfor andre, så lenge prioriteringen 

ikke blir svært skjev. For øvrig bør besvarelsenes innledninger ikke gjøres for omfattende, all 

den tid det gjelder en ordgrense for denne eksamenen. 

 

Besvarelsene må inneholde både forklaringer og eksempler. Som hovedregel bør alle 

forklaringer av et visst abstraksjonsnivå ledsages av et eksempel eller to for å vise at kandidaten 

har skjønt innholdet. På den andre siden utgjør ikke eksempler forklaringer i seg selv, og 

kandidatene kan ikke erstatte forklaringer ved bare å eksemplifisere. Noen kandidater vil kunne 

bruke for mye av besvarelsen på å omtale eksempler framfor å forklare og analysere. Sensorene 

må være oppmerksomme på dette, særlig fordi det for en del kandidater vil kunne falle lettere 

å eksemplifisere enn å forklare. Det må i det hele tatt gis større uttelling for analyse og 

refleksjon enn for å fortape seg i detaljer. 

 

En del av eksemplene som kandidatene trekker fram, vil sannsynligvis være hentet fra 

traktatene. Også dette vil være egnet til å skille mellom kandidatene. For eksempel vil kanskje 

noen kandidater uttrykke seg som at "det står i traktaten" og lignende, mens andre kandidater 

det riktige i stedet er at noe er en tolking av traktaten, uten at det står i traktaten med rene ord. 

Andre kandidater vil kan hende uttrykke seg mer presist. Dette vil kunne si noe om kandidatenes 

rettskildebevissthet, selvstendighet og evne til akademisk skriving. 

 

Innenfor disse rammene vil kandidatene kunne velge å skrive på forskjellige måter. Valget av 

framstillingsmåte vil likevel kunne si noe om kandidatenes evne til å resonnere og tenke 

selvstendig. For eksempel vil noen skrive relevant og presist om folkerettens (krigs-)historiske 

og (retts-)teoretiske sammenhenger, og dette må gi uttelling. Enda mer uttelling må det gi 
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dersom kandidatene ikke bare trekker fram det mest håndgripelige og konkrete, men også viser 

at de forstår den samtidige intellektuelle utviklingen av rettslige idéer og ideologier. 

 

I forlengelsen av dette er det grunn til å forvente at kandidatene i forskjellig grad vil mestre å 

vise at de forstår og evner å bruke lærebokens analytiske rammeverk. Graden av evne til å bruke 

og til å trekke linjer til de teoretiske drøftingene og synspunktene, er godt egnet til å skille 

mellom kandidatene. Det samme er evnen til å få fram nyanser. 

 

På dette punktet kan det tenkes å oppstå en utfordring for sensorene dersom noen kandidater i 

vesentlig grad bygger besvarelsene sine på andre kilder enn læreboken. Selv om kandidatene 

skal kunne svare fullgodt på oppgaven utelukkende ved bruk av Michalsens lærebok, er det 

prinsipielt også mulig å svare fullgodt ved bruk av andre kilder enn denne. 

 

Spørsmålet er imidlertid her som ellers hvilket nivå av analyse, resonnementer og 

selvstendighet kandidatene legger seg på. Kandidater som viser like høyt nivå av dette som 

kandidater som (bare) bruker Michalsens lærebok, må få like stor uttelling som dem. Kandidater 

som taper verdifulle innsikter ved å holde seg til andre kilder enn læreboken, må på den andre 

siden bedømmes deretter. For eksempel mangler besvarelsene noe viktig dersom de bare trekker 

fram det mest "håndgripelige" og konkrete og ikke viser at de forstår den samtidige 

intellektuelle utviklingen av rettslige idéer og ideologier, jf. forrige avsnitt. På den andre siden 

kan sensorene forvente at en del kandidater med hell bruker andre kilder som et tillegg til 

læreboken og dermed får fram enda flere nyanser enn hva én enkelt lærebok kan gi. For 

eksempel vil kanskje noen kandidater sammenholde lærebokens suverenitetsbegrep med det 

tilsvarende suverenitetsbegrepet i læreboken i folkerett (som er et emne på foregående studieår), 

eller på andre måter hente begreper og bakgrunnsstoff fra læreboken i folkerett. 

 

For kandidatene som bruker kilder utover læreboken, har det betydning hvilke kilder det er tale 

om. Én ting er at kandidatene skal henvise til alle kildene de har brukt. Dette innbefatter 

forelesninger og YouTube, og også henvisninger til disse skal være entydige og konsekvente. 

For eksempel skal det framgå når i et klipp noe blir sagt. En annen ting er at det må gis større 

uttelling jo "tyngre" kilden er, for eksempel slik at en fagartikkel i et tidsskrift gir mer uttelling 

enn en forelesning. Her må imidlertid sensorene huske å vektlegge argumentenes og 

resonnementenes nivå, ikke bare hvor de er hentet fra. Riktignok vil det ofte være en faktisk 

sammenheng mellom argumenters og resonnementers nivå og kildens tyngde, men dette slår 

ikke alltid til. Sensorene må være oppmerksomme på dette. 

 

 

 

 

 

- Sensorveiledningen er forfattet av Lars Magnus Bergh, september 2019. 


