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Eksamensoppgaven lyder slik: 

 
"1. Gi en karakteristikk av Magnus Lagabøters Landslov. 

 

2. Plasser Landslova i sin historiske sammenheng og sammenlign Landslova med samtidige 

retts- og lovbøker. 

 

3. Både Common Law og den lærde kontinentaleuropeiske retten ble utviklet i 

høymiddelalderen. Hvordan vil du plassere de nordiske kongelige lovbøkene i forhold til 

disse rettstradisjonene? 

 

Alle spørsmål skal besvares." 

 

For denne oppgaven er særlig dette punktet i læringskravene relevant: 

 
"Det kreves god forståelse av [...] de nye territorialstatene og deres styringssystemer etter 1100" 

 

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. Særlig er punkt 

4.1 relevant for oppgaven, men også kapittel 3 gir viktige bakgrunner. Noen kandidater vil 

kanskje også trekke visse veksler på kapittel 5 til 7 for å sammenligne landsloven med mer 

moderne rettsdannelser. 

 

* * * * 

 

I spørsmål 1 skal kandidatene gi en karakteristikk av Magnus Lagabøters landslov. Her hører 

det med å skrive noe om både landslovens materielle innhold og dens mer formelle sider. 

 

Når det gjelder landslovens materielle innhold, bør kandidatene få fram at landslovens ti deler 

inneholder det vi i dag betegner som både offentlig og privatrett. Her finnes visse 

konstitusjonelle bestemmelser, slik som om tronfølgen. Videre inneholder loven bestemmelser 

om straff og prosess. På dette punktet kan det være verdt å få fram at hevnens legitimitet hadde 

stått særlig sterkt i tidlig middelalder (med forhandling og "domr" som alternativer), men at 

landsloven begrenset retten til hevn. Landsloven har også bestemmelser innenfor privatretten, 

så som om arverett, eiendomsrett og avtalerett. 

 

Landslovens materielle innhold bestod ikke bare av nyskapinger. Lagtingenes lovbøker og 

praksiser lå for en stor del til grunn for landslovens bestemmelser. Men også kirkelig rett og 

romerretten øvde innflytelse over landslovens innhold. Et sentralt poeng for kongemakten ved 

utarbeidingen av landsloven var å sette grenser for innflytelsen til kirken og dens rett. Ved å 

lovgi på områder som hittil hadde vært den kirkelige rettens saklige virkeområde, viste 

kongemakten vilje til å øke sitt myndighetsområde på bekostning av kirkens. For øvrig bør 

kandidatene påpeke at landslovens stedlige virkeområde ble avgrenset av andre og omtrent 

samtidige lover, som byloven 1276 og Jarnsida og Jonsbok 1273-1281 for Island. Dersom 



kandidatene i tillegg forsøker å grunne et par setninger omkring forskjellene på disse lovenes 

materielle innhold, viser det forståelse. 

 

Hva angår landslovens mer formelle sider, ble den gitt av kongen, men ikke av ham alene. 

Lagtingene vedtok landsloven innenfor sine respektive landsdeler, og disse vedtakene hadde i 

det ytre formen av å være dommer. Landsloven inneholdt også bestemmelser om endring 

(rettarbøter) på lovens rettsområder, og om ny rett (skipaner) utenfor disse rettsområdene. 

Kandidater som får fram at kongen på dette viset langt på veg sikret seg myndigheten til å lovgi, 

må få uttelling for det. 

 

Oppgaven spør etter en karakteristikk av landsloven. Dermed er oppgaven såpass vidt utformet 

at kandidater som ønsker det, gjerne også kan skrive litt om landslovens videre betydning i 

samfunnet og om dens virketid i fire hundre år. Kandidater som får vist innsikter om dette (altså 

ikke bare faktiske opplysninger), må få uttelling. Dette kan for eksempel gjelde variasjoner over 

tid i tolkingen av loven. 

 

* * * * 

 

I spørsmål 2 skal kandidatene plassere landsloven i sin historiske sammenheng og sammenligne 

loven med samtidige retts- og lovbøker. 

 

Det er i utgangspunktet opp til kandidatene hvor bredt de ønsker å legge opp den historiske 

sammenhengen. For eksempel vil kanskje noen kandidater begynne den norske historiske 

sammenhengen med vikingtiden og vise dannelsen av Norge som stat, og andre vil muligens 

skrive om en del av den videre utviklingen i tiden etter at landsloven ble til og fram til dens 

avløsning på 1600-tallet. Dette kan vise god forståelse, men forutsetningen må være at det ikke 

går helt på bekostning av tidsnære sammenhenger som helst bør være med.  

 

Kandidatene kan gjerne sette landsloven inn i både en kirkerettslig, en europeisk 

territorialstatlig og en norsk sammenheng. Vekten bør legges på høymiddelalderen, som i 

europeisk sammenheng varte fra rundt 1050 til omtrent 1300. (Den norske høymiddelalderen 

regnes gjerne for både å begynne og å slutte noe senere enn den europeiske.) 

 

Sensorene må videre gi uttelling dersom kandidatene uttrykkelig også setter landsloven inn i en 

større intellektuell og metodisk sammenheng. Dette kan for eksempel skje som del av den 

kirkerettslige og europeisk territorialstatlige sammenhengen, eller som en mer selvstendig 

historisk sammenheng. På dette punktet må det avgjørende være om kandidatene får fram at 

landsloven kan ses som en del av den mer overordnete metodiske utviklingen som fant sted i 

Kontinentaleuropa, jf. nærmere nedenfor under spørsmål 3 om skolastikken. 

 

Kirken kom i løpet av høymiddelalderen langt i å utvikle sitt rettssystem, og dette rettssystemet 

utgjorde et forbilde. Kirkeretten strakte seg over mange rettsområder, ikke bare til slikt som 

familierett, men også til det økonomiske livets rett. I det hele tatt hadde kirken over tid utvidet 

kirkerettens saklige virkeområde til å omfatte langt mer enn det vi i dag forbinder med kanonisk 

rett. Kirkeretten hadde også utbygde institusjoner, og særlig dens domstoler bør her nevnes. 

Dessuten bød kirkeretten på forholdsvis langt framskredne tanker om rettskilder og juridisk 

metode. Særlig bør den pavelige lovgivningen nevnes her. Denne lovgivningen viste at lover 

kunne ha rettsendrende kraft, en tanke som før hadde blitt sett på som problematisk. 

 



Europeiske territorialstater utgjorde på denne tiden en forholdsvis ny framvekst. Det nye bestod 

i at sentralmakten hadde større grad av kontroll over et avgrenset territorium enn før. I hvert 

fall gjaldt dette formell kontroll, men den reelle kontrollen varierte meget sterkt. Dermed 

varierte graden av sentral styring også sterkt. For eksempel oppnådde sentralmakten i 

henholdsvis Sverige og Frankrike reell kontroll over sine respektive territorier senere enn 

Norge. For øvrig lå sentralmakten sjelden udelt i hendene på én suveren i høymiddelalderen, 

heller ikke i Norge. 

 

Lovgivningsideologien representerte dels et middel for og dels en følge av territorialstatenes 

utvikling. Lover fantes også tidligere, men lovgivning ble fra nå av brukt av sentralmakten for 

å styre territoriet og dets befolkning. Dette ledet til langt større rettsenhet innenfor de enkelte 

territorialstatene enn tidligere. Kandidatene bør videre utdype noen sider ved 

lovgivningsideologien, så som skriftlighet, tanken om positiv rett, forholdet til eldre rett og 

forskjellen mellom codex-lover og enkeltlover. 

 

I Norge hadde den politiske makten lenge befunnet seg lokalt og regionalt, særlig representert 

ved tingene. I tillegg hadde kirken gjort seg gjeldende med kristningen fra 1000 av. I 

høymiddelalderen styrket imidlertid kongen sin makt betraktelig. Landet fikk mer sentral 

styring fra 1150-1200 av. Fra begynnelsen av 1200-tallet skaffet kongemakten seg langt mer 

kontroll over rett og forvaltning, og fra midten av dette hundreåret hadde kongemakten effektiv 

kontroll over mesteparten av landet. 

 

At den politiske makten hadde befunnet seg lokalt og regionalt, innebar også at lokal og regional 

rett hadde vokst fram i Norge før 1200-tallet. Her bør lagtingenes og lagmennenes betydning 

nevnes særskilt. Imidlertid vokste både kirkelig og kongelig rett seg sterkere, og disse 

rettsdannelsene påvirket den lokale og regionale retten. Kongen kunne så på 1200-tallet 

begynne arbeidet med å lovgi for å erstatte lokal og regional rett. 

 

Landsloven førte med seg store forandringer for gamle institusjoner, blant annet et nytt system 

for domstoler. Lagtingenes oppgaver ble nå rent dømmende, mens de tidligere hadde hatt langt 

større og mer politisk slagkraft. 

 

Det er fint om kandidatene får fram at den rettslige og politiske utviklingen som landsloven var 

en viktig del av, ikke var fullendt med landsloven i 1274. Tiårene som kom etter loven må ses 

i sammenheng med den, og stikkord kan her være byloven 1276, Hirdskrå 1273-1277, 

Sættargjerdet 1277, Jarnsida og Jonsbok 1273-1281 og skipane 1308. 

 

Når kandidatene skal sammenligne landsloven og samtidige retts- og lovbøker, bør de skrive 

noen ord om hva retts- og lovbøker var. Dersom ikke lovbøkene er behandlet tidligere under 

lovgivingsideologien, må det skje her. Rettsbøkene var noe annet enn lovbøkene og bestod 

gjerne av nedtegnelser av sedvanerett eller lover slik de ble praktisert. Det var ofte private 

samlinger kommet i stand etter privat initiativ. Rettsbøkene hadde dermed ikke positivrettslig 

kraft i seg selv, til forskjell fra lovbøkene. Selv om læreboken skrive lite om rettsbøkene, må 

kandidatene vise at de kan skille mellom retts- og lovbøkene. 

 

Læreboken trekker særlig fram tre omtrent samtidige europeiske lovbøker. Dette er keiser 

Fredrik IIs lovbok Liber Augustalis, republikken Venezias tre lovverk Liber Statutorum Jacopo 

Tiepolos og kongedømmet Kastillas lovbøker. Disse lovbøkene hadde flere felles trekk med 

landsloven. For eksempel kunne kanskje inndelingen av Kastillas lovbok Siete Partidas minne 

om landsloven, og flere av lovbøkene bar preg av kamp om grensen mellom kongelig og 



kirkelig rett (og dermed makt). Lovbøkene bød selvsagt også på store forskjeller. Hver av dem 

var ment for sitt respektive samfunn, og disse samfunnene hadde ulike behov for regulering. 

For eksempel var Norge og Venezia to svært ulike stater som dermed hadde svært ulike behov 

for regulering. 

 

Læreboken omtaler imidlertid også andre lovbøker enn disse tre. Kandidater som bruker flere 

enn de tre lovbøkene ovenfor, må få uttelling for dette. Et eksempel kan være Danmarks Jyske 

lov 1241, jf. nærmere nedenfor under spørsmål 3. På den andre siden kan ikke sensorene kreve 

at kandidatene sammenligner landsloven med alle de nevnte lovbøkene. Dersom noen 

kandidater velger færre sammenligningsgrunnlag, men til gjengjeld utfører en tettere og dypere 

sammenligning, må det gi god uttelling. 

 

* * * * 

 

I spørsmål 3 skal kandidatene ta utgangspunkt i at både Common Law og den lærde 

kontinentaleuropeiske retten ble utviklet i høymiddelalderen og plassere de nordiske kongelige 

lovbøkene i forhold til disse rettstradisjonene. 

 

Dette spørsmålet fordrer at kandidatene resonnerer selvstendig og er derfor godt egnet til å 

skille mellom dem. 

 

Det ligger særegne forhold til grunn for utviklingen av common law i engelsk rett. Den engelske 

kongens myndighet til å lovgi ble tidlig begrenset, og Parlamentets betydning økte fra 1295. 

Det ble bare gitt spredte enkeltlover og aldri noen lovbok. I stedet kom den engelske 

rettsutviklingen langt på veg til å finne sted i kongelige domstoler lokalt og sentralt. Dette hang 

sammen med kongelige "writs", som var en melding om at en innklaget person pliktet å møte 

for en kongelig domstol som ville avgjøre saken. Domstolens avgjørelse skjedde på grunnlag 

av hva som stod i den "writ" som lå til grunn for saken, og ingen sak kunne behandles for en 

kongelig domstol uten slik melding. Meldingen virket saksstyrende, også hva angikk 

domstolens avgjørelsesgrunnlag. "Writ" ble dermed grunnlag for den domstolsskapte retten, og 

retten vokste fram gjennom praksis mer enn gjennom lover og teori. 

 

Derimot utviklet den kontinentaleuropeiske retten seg snarere gjennom lover og teori. Lærde i 

romerrett og kirkerett ble brukt ved utarbeidingen av lover og var en medvirkende årsak til at 

romerretten og kirkeretten fant vegen inn i de europeiske lovbøkene nevnt ovenfor. Særlig 

studiet av Justinians lov ble sentralt ved de europeiske universitetene og ledet til at resepsjonen 

av romerrett skjøt fart fra rundt 1100 av. Universitetene utviklet og raffinerte dette studiet, og 

stikkord her er skolastikken med glossatorene (senere også kommentatorene). 

 

De nordiske kongelige lovbøkene var for det første Danmarks Jyske lov 1241. Denne bygde på 

Jyllands sedvanerett, men inneholdt også mye kirkelig rett. Jyske lov var imidlertid som navnet 

tilsier en regional lovbok som ikke hadde hele riket som sitt stedlige virkeområde. For det andre 

omfattet de nordiske kongelige lovbøkene den norske landsloven. Sverige hadde for sin del en 

svakere kongemakt enn Danmark og Norge i høymiddelalderen, og den svenske retten ble ikke 

sentralisert før senere enn i de to nabolandene. Dette gjorde for øvrig at landskapslovene hadde 

betydning i lenger tid enn i Norge. Noen av de svenske landskapslovene var likevel bekreftet 

av kongen. 

 

Plasseringen av de nordiske kongelige lovbøkene i forhold til de to rettstradisjonene kan skje 

på ulikt vis. Det er likevel å anta at de fleste kandidatene vil ta utgangspunkt i det faktum at i 



hvert fall Norge og Danmark fikk viktige lovbøker i likhet med flere kontinentaleuropeiske 

territorialstater, og at retten derfor kom til å bygge på disse lovbøkene. Dette står i nokså skarp 

motsetning til common law. Ikke dermed sagt at rettens materielle regler (arverett, avtalerett og 

så videre) nødvendigvis måtte bli likere mellom Norden og Kontinentaleuropa enn mellom 

Norden og England. Men når norske og nordiske lovgivere hentet inspirasjon utenfra, skjedde 

det vel snarere fra den lærde kontinentaleuropeiske retten. Denne retten må ha framstått mer 

tilgjengelig både ved sin form (lover og teori) og dermed også sitt innhold (regler), enn hva 

common law gjorde med sin form (writs og rettspraksis). 

 

* * * * 

 

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 

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." 

 

Oppgaven består av tre spørsmål som alle skal besvares. Dersom en kandidat har latt være å 

svare på et spørsmål, 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 spørsmålenes rekkefølge. All den tid noen emner like gjerne kan 

behandles under ett spørsmål som under et annet, kan dette 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 tre spørsmålene er gitt uten angivelse av noen vekting. Dette gir kandidatene ikke bare en 

viss, men temmelig stor frihet. Det er ikke noe i vegen for å prioritere de tre spørsmålene 

noenlunde likt, men det er heller ikke bemerkelsesverdig dersom noen kandidater skriver mer 

om et spørsmål enn et annet. For eksempel kan det være grunn til å anta at mange vil skrive noe 

mindre under spørsmål 1 enn spørsmål 2. Her må sensorene vise romslighet og premiere 

selvstendighet, resonnementer og så videre. 

 

Kandidatene kan imidlertid etter mitt skjønn ikke nøye seg med å skrive grundig om kun ett 

spørsmål mens de andre spørsmålene 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. 

 

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 skrive om eksempler fra lovbøkene, 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. 

 

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 historiske sammenhenger, og 

dette må gi uttelling. Enda mer uttelling må det gi dersom kandidatene ikke bare trekker fram 



det mest "håndgripelige" (slikt som territorialstatens framvekst og kongemaktens økning), 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. På dette punktet oppstår 

det imidlertid en utfordring for sensorene dersom noen kandidater i vesentlig grad bygger 

besvarelsene sine på andre kilder enn læreboken. Et nærliggende eksempel er Jørn Øyrehagen 

Sundes lærebok i rettshistorie. Denne boken er vel mer omfattende om landsloven enn Dag 

Michalsens lærebok, og de to bøkene vektlegger forskjellige innfallsvinkler og sammenhenger. 

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 ikke viser at de forstår den samtidige intellektuelle utviklingen 

av rettslige idéer og ideologier, jf. forrige avsnitt. 

 

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 kan spørres om 

det må gis større uttelling jo "tyngre" kilden er, for eksempel slik at en fagartikkel i et tidsskrift 

gir mer uttelling enn enn forelesning. Her må sensorene etter mitt syn snarere vektlegge 

argumentenes og resonnementenes nivå snarere enn 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. 

 

 

 

Oslo, våren 2019 

 


