
Kort oversikt over de viktigste funksjonene i Lovdata Pro du trenger til 
eksamen 
Samle de viktigste rettskildene i utvalg 
Søk opp en dom, lov, traktat el. i hurtigsøkfeltet (for eksempel Rt 2013 s 653), klikk på dommen (slik 
at du er inne i dommen) og klikk på legg til utvalg 

 

 

Opprett et nytt utvalg med en passende tittel (du kan kalle utvalget hva du vil innen 30 tegn), legg 
dommen til i det nye utvalget 

 

ELLER: Du kan også opprette et utvalg ved å gå inn i utvalgsdelen av Lovdata Pro, klikk på 
utvalgsikonet helt til venstre i Lovdata pro: 

 

Klikk på nytt utvalg og gi utvalget en passende tittel: 

 

 

Gjenta oppskriften for å legge flere dokumenter til utvalget: 

Søk opp dokumentene du ønsker å ha i utvalget, gå inn i dommen og klikk på «Legg til utvalg» 



Lærerne kan dele utvalg ved å legge ut en lenke på semestersiden, i Canvas el. Vær logget inn i 
Lovdata Pro når du klikker på lenken. 

Utvalget vil ha en jordklode ved tittelen. Ved ikke å fjerne jordkloden vil eventuelle oppdateringer 
læreren gjør automatisk oppdatere din bruker. 

 

NB: For å få tilgang til utvalg med jordklode på eksamen må du gjøre utvalget til ditt eget, klikk på 
Del/kopier og «Gjør delt utvalg om til min egen kopi» - da blir jordkloden borte: 

 

 

Innarbeidelser som er tillatt på eksamen – til de viktigste dokumentene 
Aktiver markeringsverktøyet, ved å klikke av for «vis markeringer» og «bruk markeringsverktøy»: 

 

Lag en henvisning - eksempel 

 

 

Du Lager henvisningen ved å markere tekst du vil henvise fra: 

 

  



Klikk på skriv merknad 

 

For å få en tillatt henvisning til eksamen følg med om henvisningen får en grønn hake. Eksempler 
på tillatte henvisninger finner du nedenfor. 

 

 

Publiser merknaden: 

 



Eksempler på tillatte henvisninger 

Innledningsord som er tillatt, eksempler: Jfr, se, sml, kfr (du ser en liste over dette når du er i 
eksamensmodus – Under «Reglement for digital eksamen») 

Du kan skrive §-tegn, sidetall, avsnitt for å komme direkte inn i deler av dokumentene:  

Eksempel som over: Se Rt-2013-1392 avsnitt 24 

Eksempel: Sml aml §14-9 

Eksempel: Jfr Rt-1997-1807 s. 1814 

 

Henvisningene for de viktigste rettskildene: 

Lov: feltet dato, eks. LOV-2016-06-17-29 eller populærnavn/forkortelser eks: Se aml §14-9 

Forskrift: feltet dato, eks. FOR-2006-06-30-874 

Rettsavgjørelse: feltet publisert, eks. Jfr Rt-2007-1274 eller Sml HR-2018-648-A 

Forarbeid: Se Prop.73 L (2017-2018) 

Direktiver: Doknum/nummer: Se 32003L0088 el Jfr 2003/88/EF 

Traktater/konvensjoner: Ident-feltet: Jfr 28-07-1951 nr 1 
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