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Eksamensoppgaven lyder slik: 

 
"I Dag Michalsen, Rett: En internasjonal historie, finnes følgende avsnitt (s. 40): 

  

"Samfunnets sosiale struktur har gjennomgripende betydning for retten. Rettslige ordninger kan 

uttrykke eller fremme visse sosiale strukturer, eller sosiale strukturer kan være gjenstand for 

regulerende endringer. Noen rettslige ordninger omhandler sosial struktur direkte (som de 

opprinnelige stemmerettsreglene i Grunnloven som bare var forbeholdt de med eiendom og 

embete), andre kan bare forståes i lys av samfunnets sosiale struktur. Med sosial struktur menes 

oftest den sosiale lagdeling i samfunnet, men også etniske skiller og kjønnsrelasjoner inngår i 

samfunnets sosiale komposisjon. De fleste samfunn før det sene 1900-tallet anså ulikhet som 

samfunnets naturlige orden. Fortidens rett må derfor alltid leses som del av en historie der ulik 

sosiale orden har rådet og skulle råde." 

  

Forklar og vis med eksempler hvordan samfunnets sosiale struktur har hatt betydning for kvinners 

rettslige stilling i forskjellige historiske epoker og i ulike land." 

 

Selve oppgaven er altså formulert i siste setning og handler om forholdet mellom samfunnets 

sosiale struktur og kvinnens rettslige stilling opp gjennom rettshistorien. Selv om 

oppgavesetningen ikke krever det uttrykkelig, bør kandidatene imidlertid vise at de forholder 

seg til avsnittet fra læreboken. Dette kan de gjøre mer eller mindre uttrykkelig, og det kan gjøres 

på flere måter. 

 

Noen kandidater vil kanskje ta for seg avsnittet i besvarelsens innledning og analysere det bit 

for bit, eller i hvert fall der gi bemerkninger om sentrale deler av det. Andre vil nok plukke ut 

bestanddeler fra avsnittet og la disse delene bli til mer eller mindre disponerende emner som 

det skrives om undervegs i besvarelsen. Slike emner kan være spørsmålene om hva sosiale 

strukturer er, vekselvirkningen mellom retten og sosiale strukturer og i hvilken grad retten 

regulerer sosiale strukturer direkte eller mer indirekte. 

 

* * * * 

 

De fleste kandidatene vil nok disponere stoffet mer eller mindre kronologisk etter rettshistoriske 

epoker, og ikke etter land. Det er flere grunner til dette. For det første vil en disponering etter 

epoker få fram likheter og forskjeller mellom lands rettskulturer i samme epoke. For det andre 

vil en disponering etter land skape risiko for å behandle samme forhold flere ganger, for 

eksempel slik at kandidaten skriver om innføringen av stemmerett for kvinner like mange 

ganger som antallet land som er brukt i besvarelsen. For det tredje er også læreboken disponert 

etter (retts)historiske epoker. 

 

* * * * 

 

Det kan falle hensiktsmessig for kandidatene innledningsvis å knytte noen bemerkninger til hva 

sosiale strukturer er. Det kan neppe kreves mye av kandidatene her, og de fleste vil nok holde 

seg til lærebokens definisjon, som for øvrig inngår i det gjengitte avsnittet. Dette må være 

tilstrekkelig, men det kan ikke gi særlig uttelling. Kandidater som dveler litt ved definisjonen 

og resonnerer litt fritt, bør få uttelling for det. 

 



Det kan også være nærliggende om kandidatene i innledningen kort nevner andre sosiale 

strukturer enn kjønn og forholdet mellom kjønnene. Dette kan gjøres for å eksemplifisere hva 

sosiale strukturer er. Retten både regulerer og blir påvirket av mange sosiale strukturer, så som 

etniske skiller (som lærebokens avsnitt nevner) og aldersbestemte ordninger (som lærebokens 

avsnitt ikke nevner). 

 

Det gjengitte avsnittet er hentet fra læreboken punkt 1.2.5 om rett og sosial struktur, som igjen 

står i punkt 1.2 om temaer i rettens historie. Ingenting av dette faller innenfor hovedlitteraturen, 

dét gjør bare punkt 1.3 og kapitlene 3 til 7. Det må likevel være i orden dersom kandidatene 

innledningsvis går videre enn til bare sosiale strukturer og kort nevner noen andre 

gjennomgående temaer i rettens historie. Læreboken byr her på eksempler som rett, religioner 

og verdier; rett og politikk; og rett, autoritet og makt. I den grad kandidatene nevner slike andre 

temaer, må det imidlertid gjøres for å vise at rett og sosiale strukturer ikke er det eneste temaet 

i rettens historie. De andre temaene må ikke oppta plassen for det som oppgaven handler om. 

 

For øvrig kan sensorene neppe forvente at særlig mange kandidater nevner noen andre 

gjennomgående temaer i rettens historie enn rett og sosial struktur. Det vil nok falle mer 

nærliggende for kandidatene å holde seg innenfor temaet rett og sosial struktur i innledningen, 

og heller vise utsyn ved å nevne andre sosiale strukturer enn kjønn. 

 

* * * * 

 

Stoff til besvarelse av oppgaven finnes i mange deler av læreboken. Her vil jeg nøye meg med 

å trekke fram deler av læreboken som behandler kvinnens rettslige stilling nokså direkte. Slik 

vil også mange kandidater gjøre det. Kandidatene som også trekker inn andre deler av 

læreboken på relevante måter, må imidlertid få uttelling for det. 

 

Selv om det faller utenfor hovedlitteraturen, inneholder læreboken punkt 1.2.5 om rett og sosial 

struktur også et avsnitt som kandidatene vil ha stor nytte av å bruke i besvarelsen sin. Avsnittet 

slår an noen emner som kandidatene kan, eller helst bør, komme inn på i løpet av besvarelsen. 

Dette gjelder for det første rettens forhold til kvinnens sosiale status kontra rettens forhold til 

alle kvinner, for det andre kvinnens privatrettslige og offentligrettslige kompetanse (herunder 

stemmerett) og for det tredje utviklingen fram mot formell rettslig likhet på så å si alle fronter, 

men med spørsmål om den formelle likheten skjuler reell ulikhet. 

 

Læreboken kapittel 2 om antikkens rett faller i sin helhet utenfor hovedlitteraturen. Dette betyr 

at det ikke kan kreves at kandidatene tar med stoff derfra. Kandidater som bruker kapittelet, må 

likevel få uttelling for det på samme måte som kandidater som bruker andre kilder enn 

læreboken, jf. nærmere nedenfor. Kapittel 2 inneholder således flere bruddstykker som er 

relevante, for eksempel på sidene 61, 64, 67, 68, 71, 78, 80, 81, 95, 100, 112, 128, 129, 131, 

132 og 138. 

 

I kapittel 3 om europeiske normative ordninger fra omtrent 1100, kommer læreboken inn på 

kvinnens rettslige stilling mot slutten av punkt 3.1.3 om islamsk rettshistorie. Videre inneholder 

punkt 3.1.7 om hushold og kongemakt viktige avsnitt om blant annet kvinnens seksualitet og 

utroskap, og om kjønn og ekteskap, kjønn og eiendoms- og arverett. Punkt 3.3.3 om kanonisk 

rett kan nevnes særskilt, og læreboken nevner også kjønn under punkt 3.4.1 om 

romerrettsstudiet og - kanskje viktigere - i punkt 3.5.1 om byens rett. 

 



Kapittel 4 om suverener og individer er kanskje mer sparsomt relevant for oppgaven. I dette 

kapittelet er det kanskje særlig punkt 4.2.6 om hekseprosessene som mange av kandidatene 

kommer til å bruke. Dersom de gjør det, må de imidlertid forbinde framstillingen av 

hekseprosessene til det som oppgaven spør om, altså sosial struktur og kvinnens rettslige 

stilling. Det bør ikke gi uttelling dersom kandidatene skriver om hekseprosessene uten å knytte 

det an til oppgavens bestemte emne. For øvrig kan også andre punkter i kapittel 4 leses med 

kvinnens rettslige stilling for øye, for eksempel hvordan kvinnen ble berørt av eller kanskje var 

fraværende fra oppfatningene om naturrett, samfunnskontrakt og konstitusjon. 

 

I kapittel 5 om suverenitet og borger finnes det stoff i punkt 5.1.1 om en ny forståelse av 

menneskerettighetene, mye relevant i punkt 5.2.2 om borgerens rettslige status og en del 

angående stemmerett i punktene 5.4 og 5.5 om henholdsvis global og nordisk konstitusjonell 

utvikling. 

 

Kapittel 6 om det økonomiske livs rettshistorie etter 1750 inneholder en god del stoff om 

kvinnens rettslige stilling, særlig den privatrettslige. Kapittelet kan sies å vise at ulikheten 

mellom kjønnene - det vil si diskrimineringen av kvinnene - har holdt seg helt fram til vår tid. 

Dette blir belyst ved emner som ekteskapsrett og mer allmenn familierett, men også ved 

kvinnens rettslige stilling i det økonomiske livet utenfor familien. Samtidig peker kapittelet 

framover mot utviklingen av formell rettslig likestilling mellom kjønnene. Her kan punkt 7.3.4 

om det nye internasjonale menneskerettighetsregimet i det avsluttende kapittel 7 sies å utgjøre 

sluttsteinen, i hvert fall innenfor rammen av læreboken. 

 

* * * * 

 

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. 

 

Når det gjelder innhold, må kandidatene besvare alle delene av oppgavespørsmålet. For det 

første må de både forklare og eksemplifisere. Kandidater som bare gjør én av delene, har i 

virkeligheten bare besvart halve oppgaven. 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 

tiden og plassen på å skrive om eksempler fra ulike land, 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. 

 

For det andre må kandidatene vise sammenhengen mellom sosial struktur og kvinnens rettslige 

stilling. Kandidater som for eksempel skriver om sosial struktur for seg, for deretter å skrive 

om kvinnens rettslige stilling isolert, har ikke besvart denne viktige siden ved oppgaven. 

 

For det tredje må kandidatene vise sammenhengen mellom sosial struktur og kvinnens rettslige 

stilling i ulike historiske epoker. Dette betyr at kandidatene ikke kan velge seg ut bare én epoke, 

noe for øvrig knapt noen vil gjøre. Kandidatene kan imidlertid etter mitt skjønn heller ikke nøye 

seg med å skrive grundig om kun én epoke mens de andre epokene bare blir nevnt med et 

oversiktspreg. Dette betyr likevel ikke at kandidatene ikke kan velge å prioritere noen epoker 

framfor andre, så lenge prioriteringen ikke blir svært skjev. Ordgrensen tillater neppe at 

kandidatene skriver svært grundige kapitler om hver av de historiske epokene. 

 

For det fjerde må kandidatene vise sammenhengen mellom sosial struktur og kvinnens rettslige 

stilling i ulike land. Læreboken inneholder her et vell av opplysninger som kandidatene kan 

hente fra. Opplysningene om land egner seg godt som eksempler på mer allmenne forklaringer. 

Imidlertid ligger det her en felle. 

 

For det femte - og dette burde kanskje ha kommet først - spør oppgaven om kvinnens rettslige 

stilling. Dette omfatter langt mer enn hennes rettigheter. Også stikkord som plikter og rettsevne 

hører med. Kandidater som ensidig fokuserer på kvinnens rettigheter, har ikke besvart hele 

oppgaven. 

 

Innenfor oppgavespørsmålets rammer står kandidatene forholdsvis fritt til å velge ut og 

vektlegge emner og stoff. For eksempel vil kanskje noen kandidater vektlegge kvinnens 

offentligrettslige stilling mer enn den privatrettslige og omvendt. Det er ikke noe i vegen for 

slik forskjell i vektlegging. For å oppnå de høyeste karakterene (A og B) er det likevel naturlig 

at både offentlig rett og privatrett blir tilstrekkelig fyldig behandlet. 

 

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. Læreboken har naturligvis måttet nøye seg med å bringe inn 

kjønnsperspektivet på utvalgte steder, men kvinnens rettslige stilling og rettens reelle virkning 

for kvinnen kan i prinsippet gjøres til et viktig perspektiv også ved mange andre punkter i 

læreboken. Kandidater som ser dette og gjør noe relevant og resonnerende ut av det, må få 

uttelling. I forlengelsen av dette vil det kunne vise god analytisk evne dersom kandidatene deler 

opp kvinnens rettslige stilling i flere komponenter og underkomponenter. De kan for eksempel 

skille mellom hennes offentligrettslige og privatrettslige stilling. De kan også skille mer i tråd 

med hvordan de moderne menneskerettighetene tenkes inndelt, det vil si i sivil, politisk, 

økonomisk osv. rettsstilling. 

 

Relevant bruk av det gjengitte avsnittet av læreboken må gi et pluss. Oppgavespørsmålet sier 

riktignok ikke uttrykkelig at avsnittet skal trekkes inn. Kandidater som bruker avsnittet der det 

kan tilføre noe - et perspektiv - må imidlertid få uttelling for det, på samme måte som kandidater 

som bruker kilder i tillegg til læreboken, jf. nedenfor. 

 

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. 

 

 

 

Oslo, høst 2018. 


