
Generelt om bedømmelse av hjemmeeksamen i rettshistorie 

 

I 

Hjemmeeksamen skal bedømmes strengere enn skoleeksamen. Dette fremgår av informasjon 

om eksamen som studentene har fått både i undervisning og på semestersiden. Når ordgrensen 

er 3000 ord, og studenten har tre dager på seg, sier det seg selv at kravene må være strengere 

enn til en skoleeksamen der kandidatene produserer omtrent like mange ord på 6 timer. 

 

II 

Som kjent er hjemmeeksamen ikke bare en kunnskapstest, men også en prøve i akademisk 

skriving. Dette fremheves i undervisningen og er tydelig opplyst på semestersidens informasjon 

om eksamen. Det innebærer at det skal stilles krav til besvarelsens språklige og formelle sider. 

Innledningsvis skal bemerkes at noen kandidater kan ha dysleksi, og derfor ikke bør 

bedømmes på samme måte som andre med hensyn til særlig stavefeil. Språkfeil som skyldes 

dysleksi, er som regel lette å skille fra alminnelig slurv. Kandidater med dysleksi har 

undertiden attest fra f.eks. logoped, men mange velger i dag å benytte retteprogram og klarer 

seg fint med det. Sensorene oppfordres likevel til å være oppmerksomme på denne 

problematikken. 

Kandidatene har god tid til å bearbeide teksten. Det må forventes at de leser gjennom og retter 

språkfeil. For å oppnå god karakter, må besvarelsen ha grammatikalsk korrekte setninger, riktig 

tegnsetting, og riktig rettskriving.  Ufullstendige setninger, manglende samsvar mellom 

entall/flertall eller feil substantivisk kjønn, feil bruk av preposisjoner, feil bruk av begreper eller 

fremmedord og dårlig tegnsetting er eksempler på språkfeil som kan trekke ned. Mange 

stavefeil viser at kandidaten enten ikke har lest gjennom eller ikke benyttet ordbok eller 

staveprogram, og slike slurvefeil er ikke akseptabelt. Det samme gjelder formelle feil. Det må 

forventes at kandidatene setter noter riktig og at henvisninger og litteraturlister er fullstendige 

og korrekte.  

Hvor mye det skal trekkes for dårlig språk og formelle feil, eller hvordan besvarelsens faglige 

og språklige/formelle sider skal avveies, er et skjønnsspørsmål. Som utgangspunkt skal 

besvarelsens faglige side veie 2/3 og den språklige/formelle side 1/3. Den faglige siden av 

besvarelsen veier altså dobbelt så mye som den språklige/formelle. Denne vektingen 

understreker at hjemmeeksamen er noe annet enn skoleeksamen: Det skal stilles større krav til 

besvarelsen som akademisk skrivestykke. 

III 

Hvis oppgaven består av flere underpunkter, må kandidatene besvare alle punkter for å bestå. 

Dette gjelder uansett hvor fullstendig og godt de andre spørsmålene er besvart. På 

hjemmeeksamen er det ikke akseptabelt å ikke levere svar på alle spørsmål. Hvis det skal gjøres 

unntak fra dette, må det være fordi et underspørsmål fordrer bare korte og antydningsvise 

bemerkninger. I slike tilfelle skal sensorveiledningen uttrykkelig åpne for muligheten for å gi 

bestått karakter selv om et spørsmål ikke er besvart.  
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Eksamensoppgaven lyder slik: 

 

"Om kanonisk rett 

 

1) Artikkelen fra "Klassekampen" viser at kanonisk rett blir påberopt som rettsgrunnlag i Norge 

i dag. Forklar hva kanonisk rett er, hvordan den ble utviklet og hva som er dens rettskilder. 

 

2) Vis gjennom eksempler hvordan kanonisk rett har influert verdslig rett, særlig i høy- og 

senmiddelalderen. 

 

3) Skisser noen mulige årsaker til at forholdet mellom norsk rett og kanonisk rett er annerledes 

i dag enn det var i middelalderen. 

 

Alle spørsmål skal besvares." 

 

 

 

Stoff til besvarelse av oppgaven finnes i flere deler av læreboken, særlig punkt 3.3 om den 

katolske kirkens rettslige reform fra rundt 1050, punkt 3.4 om romersk rett og den nye 

rettsvitenskapen, punkt 4.1 om de nye territorialstatene og deres lovgivning, punkt 4.2 om den 

moderne statens karakter og styreformer (for eksempel punkt 4.2.4 om den moderne staten som 

konfesjonell stat) og punkt 4.3.1 om den nye naturretten og oppkomsten av et rettighetsspråk. 

 

Imidlertid vil også andre deler av læreboken være av interesse for kandidater som ønsker å sette 

emnet inn i større sammenhenger. Her kan særlig trekkes fra, punkt 1.2.2 om rett, religion og 

verdier, punkt 1.2.3 om forholdet mellom politiske og rettslige ordninger, punkt 1.2.4 om rett, 

autoritet og maktutfoldelse og punkt 1.2.5 om rett og sosial struktur. 

 

* * * * 

 

Oppgave 1 ber kandidatene forklare hva kanonisk rett er, hvordan den ble utviklet og hva som 

er dens rettskilder. Kandidatene må her dekke alle de tre sidene ved denne oppgaven. 

 

Kanonisk rett er den katolske kirkens rettssystem. Rettssystemet har tatt utgangspunkt i kirkens 

religiøse læresetninger og skapt rettsregler ut fra disse, blant annet med rettigheter og plikter 

for individene. 

 

For det første gir kanonisk rett institusjonelle rettsregler. Blant disse utpeker de personelle 

reglene hvem som har myndighet til å gi bestemmelser og til å håndheve retten, og det er 

herunder opprettet domstoler. Videre fastsetter de prosessuelle reglene framgangsmåtene for å 

gi nye bestemmelser og for å sikre håndhevingen. 

 



For det andre omfatter kanonisk rett en egen rettskildelære med en dertil hørende juridisk 

metode. 

 

For det tredje inneholder kanonisk rett en rekke materielle rettsregler innenfor visse 

rettsområder. Her kan kandidatene nevne familie- og ekteskapsrett og arverett. Rettssystemet 

strekker seg imidlertid langt videre innover i den alminnelige privatretten og gir blant annet 

regler om kontraktsrett. Det er en fordel om kandidatene omtaler noen av systemets 

privatrettslige konstruksjoner, for eksempel prinsippet om at avtaler skal holdes, renteforbudet 

og/eller den juridiske personen. 

 

Hva angår måten den kanoniske retten ble utviklet på, vil det vise innsikt dersom kandidatene 

omtaler noen av de nødvendige forutsetningene for utviklingen. Disse forutsetningene vokste 

fram fra rundt 1050 av. Kirken frigjorde seg på ulike vis fra de verdslige maktene 

(kongemaktene), for eksempel ved valg av pave og utnevning av biskoper. Videre bygde kirken 

et eget og mer stringent hierarki enn før, med sentralisering av all myndighet hos paven i siste 

instans. Disse ytre og indre forholdene gjorde kirken langt mektigere enn tidligere. Dermed 

skjøt utviklingen av kanonisk rett fart særlig på 1100- og 1200-tallet. 

 

Den kanoniske rettens utvikling skjedde nærmere bestemt ved å trekke slutninger fra religiøse 

læresetninger til rettsregler ved bruk av den skolastiske metoden. Her bør kandidatene kort 

forklare metoden og helst gi et eksempel eller to på slik slutning. 

 

Det hører med til bildet at utviklingen av den kanoniske retten (sammen med utvikling av den 

verdslige retten) ledet til konflikt mellom kirken og verdslige makter om overhøyhet over en 

rekke saklige myndighetsområdene. Disse konfliktene hersket i lange deler av høy- og 

senmiddelalderen. Kirken selv hevdet at dens saklige myndighetsområde dels gjaldt visse 

personer (langt flere enn bare prester og andre geistlige) uavhengig av rettsområde, og dels 

angikk visse rettsområder (åndelige saker, som ble tolket stadig videre) uavhengig av personer. 

 

I forlengelsen av punktet om (grensene for) kirkens saklige myndighetsområder, vil noen 

kandidater forhåpentlig vise til Klassekampens artikkel og finne fram til trossamfunnsloven § 9 

første avsnitt, som at trossamfunnet selv fastsetter på hvilken måte innmelding skal skje. Den 

katolske kirkens forsvarer hevdet under straffesaken for tingretten at denne bestemmelsen i 

trossamfunnsloven innebar at kanonisk rett med dette fikk direkte anvendelse innenfor rammen 

av loven. Artikkelen kan neppe leses slik at forsvareren hevdet at kanonisk rett måtte gå foran 

norsk lov for norske domstoler. 

 

Når det gjelder den kanoniske rettens rettskilder, må kandidatene for det første omtale de eldste 

rettskildene. Disse er Bibelen (både det gamle og det nye testamentet) og kirkemøtenes vedtak 

(canones). Det er fint om det kommer fram at det etter hvert ble utgitt samlinger som bygde på 

disse to rettskildene. For det andre må kandidatene ta med pavelige lover (decretales). Her 

nevner læreboken kort at de pavelige lovene har gitt kirkeretten de to figurene lex superior og 

lex posterior, noe som er viktig. De tidlige samlingene av disse lovene er omtalt i læreboken: 

Liber Extra 1234, Liber Sextus 1298 og Clementiana 1317. Senere har det kommet nye utgaver, 

og den gjeldende utgaven skriver seg fra 1983. For det tredje må kandidatene skrive noe om de 

rettslærde kanonistenes verker. Her bør kanskje Gratian omtales særskilt, siden læreboken vier 

noe plass på denne forfatteren. 

 

* * * * 

 



Oppgave 2 ber kandidatene vise gjennom eksempler hvordan kanonisk rett har influert verdslig 

rett, særlig i høy- og senmiddelalderen. 

 

Oppgaven må tolkes slik at kandidatene først og fremst må bruke eksempler fra høy- og 

senmiddelalderen, men det vil vise innsikt dersom kandidatene også har et forstandig eksempel 

eller to utenfor dette tidsrommet. 

 

Høy- og senmiddelalderen tidfestes vanligvis fra rundt 1050 til 1500. Det må gis et pluss for 

kandidater som får fram at inndelingen i for eksempel høymiddelalder dels har med nettopp 

kirken å gjøre: Høymiddelalderen representerte på den ene siden kirkens største maktutfoldelse 

og på den andre siden kampen mellom kirkelig og verdslig (særlig kongelig) makt. Det må også 

gis et pluss for kandidater som får fram at de tidsmessige inndelingene er tøyelige i begge ender. 

 

Kanonisk rett påvirket både romersk og territoriell rett i høy- og senmiddelalderen. Studiet av 

romersk rett blomstret opp ved europeiske universiteter fra 1100-tallet av, og dette ledet til 

omfattende resepsjoner. På enkelte rettsområder fikk kanonisk rett mer eller mindre fullt 

gjennomslag innenfor glossatorenes utlegninger av romersk rett, for eksempel innen 

ekteskapsretten. Dessuten var i hvert fall den ene av glossatorenes to metodiske hovedretninger 

også i sin alminnelighet påvirket av kanonisk rett: Glossatorene som stod for en litt friere 

tolkingsstil enn de mer ordlydsfikserte, brukte kanoniske rettskilder. 

 

Når det gjelder territoriell rett, kan kandidatene gjerne trekke fram at dette var et viktig trekk 

ved de verdslige makters lovgivning i høy- og senmiddelalderen. Et annet framtredende 

kjennetegn var oppblomstringen av codex-lovgivning. Disse to trekkene gikk gjerne hånd i 

hånd. Viktigere for denne oppgaven er at mye av den verdslige lovgivningen var mer eller 

mindre påvirket av kanonisk rett. Dette gjelder for eksempel Venezias Liber Statutorum Jacopo 

Tiepolos 1232, 1242 og 1244; Jyske lov 1241 (om enn den ikke gjaldt som sådan for hele 

Danmark); og Kastillas Siete Partidas rundt 1300. 

 

Mange kandidater vil naturlig nok bruke (også) Magnus Lagabøters landslov 1274 som 

eksempel på de kanoniske rettens påvirkning. Det beste er om kandidatene setter dette 

nærliggende eksempelet inn i en noe større sammenheng. Kristendommen hadde allerede gjort 

seg gjeldende i Norge i mer enn to hundre år og forandret mange av samfunnets sider. 

Landsloven ble - som mye annen verdslig lovgivning i Europa - utarbeidet under konflikt med 

kirken om saklige myndighetsområder, og loven ble et (etter hvert vellykket) forsøk på å 

avgrense kirkens myndighetsområder for Norges vedkommende. 

 

Landslovens bestemmelser var dels videreføring av regler fra landskapslovene, dels påvirkning 

fra blant annet kanonisk rett. De enkelte delene av loven bygde imidlertid også på de nevnte 

avgrensningene mot den kanoniske retten. For eksempel omfattet kristendomsbolken 

bestemmelser som for dagens Norge sitt vedkommende har funnet sin plass i Grunnloven 

kapittel B. Jeg sikter her til bestemmelser om kongen personlig og om tronfølgen. 

Kristendomsbolken ble med andre ord forfattet slik at den ikke skulle trå inn på den kanoniske 

rettens enemerker, til tross for bolkens tittel. På samme måte forholdt det seg med arvebolken, 

som passet på ikke å trå kanonisk arverett for nær. 

 

* * * * 

 

Oppgave 3 ber kandidatene skissere noen mulige årsaker til at forholdet mellom norsk rett og 

kanonisk rett er annerledes i dag enn det var i middelalderen. 



 

Denne oppgaven fordrer nok at kandidatene resonnerer noe mer selvstendig enn i de to 

foregående oppgavene. Kandidatene bør under enhver omstendighet ikke nøye seg med å 

begynne og slutte med reformasjonen som forklarende årsak. 

 

Selv om oppgaven ikke spør om det særskilt, er det en fordel om kandidatene skriver noe 

innledningsvis om forholdet mellom norsk og kanonisk rett i dag, før de går over til å skrive 

om mulige årsaker til at forholdet er annerledes enn i middelalderen. En rekke rettsregler i norsk 

rett er arv fra den kanonisk rett (se nedenfor). Samtidig finner kanonisk rett ingen umiddelbar 

anvendelse i norsk rett og brukes neppe heller i særlig grad som rettskilde ved tolkingen av 

denne norske retten. 

 

Igjen kan imidlertid Klassekampens artikkel trekkes inn. Den katolske kirkens forsvarer hevdet 

som nevnt ovenfor at kanonisk rett om innmelding i trossamfunnet måtte legges til grunn, all 

den tid trossamfunnsloven § 9 første avsnitt bestemmer at trossamfunnet selv fastsetter hvordan 

innmelding skal skje. Den norske loven overlater med andre ord visse rettsspørsmål til 

trossamfunnets egen, indre rett. Slik kan man argumentere for at en flik av kanonisk rett gjelder 

som en del av eller i hvert fall etter henvisning fra norsk rett. Den kanoniske retten er imidlertid 

prisgitt at trossamfunnsloven fortsetter å overlate rettsspørsmålet til trossamfunnets egen rett, 

og vi er derfor langt fra middelalderens konkurranse om saklige myndighetsområder. 

 

Både makt og ideologi kan bidra til å forklare hvorfor forholdet mellom norsk og kanonisk rett 

er annerledes nå enn i middelalderen. Allerede lenge før reformasjonen gav altså kongen 

landsloven for blant annet å utbre kongens saklige myndighetsområder på bekostning av 

kirkens. Dette skjedde ikke bare i Norge. Det var mange konflikter i Europa om grensen mellom 

kongelig og kirkelig myndighet, for eksempel omkring keiser Frederik IIs Liber Augustalis 

1231 som kom omtrent samtidig som kirkens Liber Extra 1234. Liber Augustalis og 

etterfølgende verdslige lovgivninger rundt i Europa fikk stor betydning nettopp som grenser for 

kirkens saklige myndighetsområder. 

 

Videre var en viktig del av den protestantiske reformasjonen å skrelle bort den kanoniske rettens 

normer og i stedet kun anerkjenne den opprinnelige Bibelen som eneste sett av normer. 

Kanonisk rett forsvant dermed som sådan fra reformerte områder, innbefattet Norge. Dette 

skapte imidlertid rettstomme rom som nasjonalstaten måtte fylle ved sin lovgivning. 

 

Dessuten kommer også visse senere utviklingstrekk til som bidrag til å forklare hvorfor 

forholdet mellom norsk og kanonisk rett er annerledes i dag enn i middelalderen. For eksempel 

har det foregått en verdsliggjøring og modernisering av norsk (og andre lands) materielle rett 

fra den nyere naturrettstenkningen tok til omtrent rundt 1600. Materielle regler som har vært 

overlegninger fra den kanoniske retten, har dermed blitt endret eller erstattet. Dette gir 

imidlertid ikke hele bildet. Deler av norsk lovgivning har - som antydet i forrige avsnitt - sine 

røtter i kanonisk rett. Selv om kanonisk rett ikke gjelder som sådan i Norge, har altså materielle 

regler funnet vegen fra kirkens rett og over til nasjonal rett. Dette er neppe et særkjennetegn for 

Norge. 

 

* * * * 

 

I den samlete vurderingen av kandidatens besvarelse må sensorene ta utgangspunkt i at 

hjemmeeksamen skal bedømmes strengere enn skoleeksamen. Kandidatene har fått behørig 

informasjon om dette både på emnets hjemmeside og i undervisningen. Kandidatene 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. Kursene har for øvrig 

tatt opp hva kravene til akademisk skriving går ut på, og 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. 

 

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. 

 

Et spørsmål oppstår om hvordan de tre oppgavene skal vektes i forhold til hverandre. Oppgaven 

sier ikke noe om dette selv, og det er ikke noe i vegen for at kandidatene velger å gi hver av 

oppgavene omtrent like mye plass. Noen kandidater vil kanskje konsentrere seg litt mer om 

oppgave 1 og muligens oppgave 2. Utgangspunktet må imidlertid være at de tre oppgavene 

teller like mye hver i den samlete bedømmingen. Det er først og fremst oppgave 3 som er 

"kapitteloverskridende" sett i forhold til læreboken og som fordrer at kandidatene resonnerer 

mer på egen hånd. Her får kandidatene vist seg fram på en litt annen måte enn i oppgave 1 og 

2. Også av denne grunnen skal oppgave 3 veie like mye som og ikke mindre enn de to første 

oppgavene. 

 

Dersom en av oppgavene ikke skulle være besvart, må sensorene i prinsippet fortsatt foreta en 

helhetsvurdering av hva kandidaten har skrevet holdt opp imot hva hen har utelatt. Imidlertid 

vil dét at kandidatene har hatt tre dager til rådighet gjøre at også kravene til disponering øker 

betraktelig. Dette innebærer at besvarelser som lar en av oppgavene stå ubesvart, som 

utgangspunkt og hovedregel må vurderes til stryk. Unntak kan vel bare tenkes dersom de to 

andre oppgavene er skrevet meget godt og samtidig inneholder bestanddeler som er relevante 

for den ubesvarte oppgaven. 

 

I forlengelsen av dette må sensorene ha i tankene at akademisk skriving også handler om å 

"brette ut" resonnementene sine. 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. For eksempel viser det etter min mening selvstendighet dersom 

kandidaten sammenligner kanonisk rettskildelære med andre rettskildelærer (oppgave 1) eller 

viser hvordan andre forhold har påvirket verdslig rett mer eller mindre enn hva kanonisk rett 

har gjort (oppgave 2), så framt kanonisk rett forblir den røde tråden. 



 

Relevant bruk av Klassekampens artikkel må gi et pluss. Ingen av de tre oppgavene er avfattet 

slik at artikkelen blir nødvendig å trekke inn, og oppgavene kan besvares fullgodt uten å bruke 

den. Kandidater som bruker artikkelen der den kan tilføre noe - et perspektiv, et eksempel - må 

imidlertid få uttelling for det, på samme måte som kandidater som bruker kilder i tillegg til 

læreboken (se nedenfor). 

 

Også gode eksempler må telle positivt. Dette gjelder i alle de tre oppgavene gjøre, selv om det 

kun er oppgave 2 som trekker fram eksempler særskilt. Gode eksempler kan hentes fra 

læreboken, men også fra andre kilder. Det siste viser selvstendighet. 

 

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 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. 

 

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 sensorvegledningen ikke nevner. Dette kan vise 

selvstendighet og bør i så fall honoreres. 

 

 

 

Lars Magnus Bergh 

 


