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Professor dr. juris Morten Kjelland

Semesteroppgave                                       
i JUS2211-fagene

– oversikt og utvalgte emner & råd
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Innledning
- studiemessig plassering, emneoversikt & læringskrav

I

Semesteroppgaven                      
– plassering på studiet: et «fugleperspektiv»
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Lærings- og ferdighetskrav                                                    
– sammenhenger mellom fagene                

Alminnelig forvaltningsrett – emnebeskrivelsen til UiO:

«Den alminnelige forvaltningsrett handler om den offentlige forvaltning

og dens forhold til borgerne. Emnet viser hvordan problemstillinger av

generell karakter trer frem på tvers av de tallrike rettsreglene i den

spesielle forvaltningsrett og hvordan alminnelig rettskildelære preger

arbeidet med dette stoffet – gjennom lovtolkning og på annen måte.»

Lærings- og ferdighetskrav                                                    
– sammenhenger mellom fagene                

Alminnelig forvaltningsrett – emnebeskrivelsen til UiO:

«Den alminnelige forvaltningsrett handler om den offentlige forvaltning

og dens forhold til borgerne. Emnet viser hvordan problemstillinger av

generell karakter trer frem på tvers av de tallrike rettsreglene i den

spesielle forvaltningsrett og hvordan alminnelig rettskildelære preger

arbeidet med dette stoffet – gjennom lovtolkning og på annen måte.»

Spesiell forvaltningsrett, JUS2211-eksempler

Miljørett

Velferdsrett

EØS-rett
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«Det er flere forbindelser mellom fagene i emnet. … [R]eglene om krav

til kompetanse, krav til saksbehandling, domstolskontroll og mer til

gjelder også i miljørett og i velferdsrett, med mindre det er etablert

særregler på disse områdene. I velferdsretten og i miljøretten beskrives

det materielle innholdet til velferdsrettslige ordninger og miljørettslige

virkemidler. Dette stoffet – som opptar mesteparten av oppmerksom-

heten i velferdsretten og i miljøretten – står på egne ben, og har

intet motstykke i den alminnelige forvaltningsretten. Andre sider av

velferdsretten og særlig miljøretten har tettere forbindelser til alminnelig

forvaltningsrett. Enkelte alminnelige forvaltningsrettslige temaer blir

forfulgt i velferdsretten og spesielt i miljøretten. Velferdsretten og

miljøretten inneholder videre regler for blant annet saksbehandling og

domstolskontroll som avviker fra de alminnelige forvaltningsrettslige

reglene, og som er egnet til å sette de alminnelige reglene i relieff.»

Lærings- og ferdighetskrav                                                    
– sammenhenger mellom fagene                

«Det er flere forbindelser mellom fagene i emnet. … [R]eglene om krav

til kompetanse, krav til saksbehandling, domstolskontroll og mer til

gjelder også i miljørett og i velferdsrett, med mindre det er etablert

særregler på disse områdene. I velferdsretten og i miljøretten beskrives

det materielle innholdet til velferdsrettslige ordninger og miljørettslige

virkemidler. Dette stoffet – som opptar mesteparten av oppmerksom-

heten i velferdsretten og i miljøretten – står på egne ben, og har

intet motstykke i den alminnelige forvaltningsretten. Andre sider av

velferdsretten og særlig miljøretten har tettere forbindelser til alminnelig

forvaltningsrett. Enkelte alminnelige forvaltningsrettslige temaer blir

forfulgt i velferdsretten og spesielt i miljøretten. Velferdsretten og

miljøretten inneholder videre regler for blant annet saksbehandling og

domstolskontroll som avviker fra de alminnelige forvaltningsrettslige

reglene, og som er egnet til å sette de alminnelige reglene i relieff.»

Lærings- og ferdighetskrav                                                    
– sammenhenger mellom fagene                
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Oversikt & innsikt 

(kunnskap)



Akademisk 

skriving (ferdighet)



Selvstendig metode-

bruk (ferdighet)

Se heftet 

s. 86 + 99

Semester-

oppgave

Alminnelig forvaltningsrett 

(materiell + prosesuell)

Alminnelig rettskildelære 

(kobling til metodefag)

Spesiell forvaltningsrett 

(miljørett, velferdsrett mv.)

Selvstendig rettskildesøk 

(kobling til bibliotekskurs)

Selvstendig rettskildebruk 

(herunder domstolkning)

Struktur &                  

analyseteknikker

Fremstillingsmessige forhold 

(klarspråk, referanser mv.)

Muntlig presentasjonsform 

(«forsvare» oppgaven)

Lærings- og ferdighetskrav                                                    
– en bredt anlagt evalueringsform                
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Lærings- og ferdighetskrav                                                    
– en sirkulær prosess

Lærings- og ferdighetskrav                                                    
– en sirkulær prosess: en hjelpeskisse
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II        
Undervisningstilbudet                

- og presentasjon av lærerstaben

Velferdsrett

- 6 timer (3 ganger a 2 t)                                      

- Kursdag 1 og 2: Skrivekurs             

. (struktur, metodebruk,               

. referanser, klarspråk mv.)                                       

- Kursdag 3: Muntlig                            

. presentasjonsteknikk

- 2 timer (Aulakjelleren)

- Kan stille faglige spørsmål,                

. ikke veiledning på egen oppgave                                

- MEN: Kan stille spørsmål .             

. om oppsett av noter mv. (MK)

Semester-

oppgave

Kurs
Spørretime

Nettbasertveiledning

(«chat»)

Forelesning Annet

Undervisningstilbudet

- 2 timer (1 gang)                              

- Hovedlinjer                           

- Utvalgte emner
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Kursholder/type kurs (våren 2018) Kurs Spørretime

Anne Kjersti Befring X

Bård Tuseth X

Ole Kristian Fauchald X

Inger Johanne Sand X

Finn Arnesen X

Christoffer C. Eriksen X

Morten Kjelland X X

Velferdsrett

- 6 timer (3 ganger a 2 t)                                      

- Kursdag 1 og 2: Skrivekurs             

. (struktur, metodebruk,               

. referanser, klarspråk mv.)                                       

- Kursdag 3: Muntlig                            

. presentasjonsteknikk

- 2 timer (Aulakjelleren)

- Kan stille faglige spørsmål,                

. ikke veiledning på egen oppgave                                

- MEN: Kan stille MK spørsmål 

. om oppsett av noter mv.

Semester-

oppgave

Kurs
Spørretime

Nettbasertveiledning

(«chat»)

Forelesning Annet

Undervisningstilbudet

- 2 timer (1 gang)              

- Spør MK om oppsett                              

. &fremstillingsteknikk                              

- «Q&A»-form                                     

- Canvas/Facebook

- 2 timer (1 gang)                              

- Hovedlinjer                           

- Utvalgte emner



Professor dr. juris Morten Kjelland     

Undervisning, Semesteroppgaven 2211 10

Velferdsrett

- 6 timer (3 ganger a 2 t)                                      

- Kursdag 1 og 2: Skrivekurs             

. (struktur, metodebruk,               

. referanser, klarspråk mv.)                                       

- Kursdag 3: Muntlig                            

. presentasjonsteknikk

- 2 timer (Aulakjelleren)

- Kan stille faglige spørsmål,                

. ikke veiledning på egen oppgave                                

- MEN: Kan stille MK spørsmål 

. om oppsett av noter mv.

Semester-

oppgave

Kurs
Spørretime

Nettbasertveiledning

(«chat»)

Forelesning Annet

Undervisningstilbudet

- 2 timer (1 gang)              

- Spør MK om oppsett                              

. &fremstillingsteknikk                              

- «Q&A»-form                                     

- Canvas/Facebook

- 2 timer (1 gang)                              

- Hovedlinjer                           

- Utvalgte emner

Undervisningstilbudet              
– hva skjer når?

Uke Dato Aktivitet
6 Kurs i semesteroppgaveskriving (2 ganger a 2 timer)

6 Torsdag 8. februar Publisering av semesteroppgaven

11 Onsdag 14. mars Spørretime i Aulakjelleren (2 timer); kun generelle 

spørsmål, ikke om strukturer, avgrensninger mv. 

14 Torsdag 5. april Nettbasert Spørretime (MK)

15 Kurs i muntlig presentasjonsteknikk mv. (1 gang a 2 t)

17 Fredag 27. april Innlevering av semesteroppgaven; innen kl. 12.00; 

leveres i Inspera

21 Tirsdag 22. mai Skoleeksamen. NB! Denne er ikke koblet til muntlig 

eksamen

Ikke fastsatt Muntlig eksamen, relatert til semesteroppgaven + 

pensum på JUS2211

24 Tirsdag 12. juni Kunngjøring av eksamensresultater

Følg med på UiO-nettsiden

– kan forekomme endringer
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III         
Struktur og metode

- hovedlinjer og utvalgte emner

Fremstillingsmessige forhold                             
– «aktiv» forelesning: struktur & metode

Heftet s. 65 f.                 

(studentarbeider)
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«Aktiv» forelesningsdel

Diskuter to og to:

 oppgavens struktur, se eksemplene på s. 66 og 76 (4 min)

 oppgavens kildeforankringer, herunder bruk av             

fotnoter,  se eksemplene på s. 72, 82 og 84 (4 min)

 oppgavens registre, se eksemplet på s. 79 (2 min)







Følg med på klokken 

underveis i arbeidet

Struktur og metode                                                    
– hva som menes med «struktur»

Begrepsforklaring

Disposisjon, design mv.

«Skjelettet» som holder de ulike oppgavedelene sammen

Ofte hensiktsmessig både å tegne strukturer + lage innholdsfortegnelse
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Struktur og metode                                                    
– hva som menes med «struktur»

Struktur og metode                                                    
– hva som menes med «struktur»
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Struktur og metode                                                    
– hva som menes med «struktur»

Begrepsforklaring

Disposisjon, design mv.

«Skjelettet» som holder de ulike oppgavedelene sammen

Brukes som ledd i å besvare oppgaven

Skal gi en logisk oppbygging av teksten → formidling av stoffet

Strukturens funksjon

Formidling: gjør det lettere for leseren å følge argumentasjonen

Finnes ingen mal, flere mulige måter: Du kan designe selv …

Ofte hensiktsmessig både å tegne strukturer + lage innholdsfortegnelse

Struktur og metode                                                    
– generelle kjennetegn på gode strukturer

 Logisk rekkefølge: kapittel følger kapittel, punkt følger punkt, 

avsnitt følger avsnitt

 Generelt før spesielt/spesifikt

 Leservennlig – tredjepersoner må kunne forstå hvor forfatteren vil til 

enhver tid

 NB! Alt som er skrevet har en funksjon

BESVARE oppgaven

 Enkel i formen, ikke for mange undernivåer
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SVAR PÅ OPPGAVE                           

 om strukturer

Heftet 

s. 66 og 76

Professor dr. juris Morten Kjelland

Pause

12 minutter …

Semesteroppgave                                       
i JUS2211-fagene

– oversikt og utvalgte emner & råd
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Struktur og metode                                                    
– sentrale elementer i en oppgave: innledninger

Enkelte punkter, ikke uttømmende:

 Presiserende tolkning av oppgaven (hvis uklar)

 Rettskildebildet i hovedtrekk

 Begrepsforklaringer

 Valg av tilnærming/innretning av egen oppgave («design»)

 Leseveiledning

 Den videre fremstillingen

 Plassering i et helhetlig perspektiv

 Utdypes og konkretiseres på semesteroppgave-kursene

Struktur og metode                                                    
– sentrale elementer i en oppgave: avslutninger

Generelt

Må man ha avslutningskapittel i en semesteroppgave? 

Oppsummering av hovedtrekkene foran; ikke sted for noe nytt

Hvis deloppsummeringer foran, så mer overordnet oppsummering her

Må med hvis oppgaven ber om det, men ofte hensiktsmessig også ellers

Sammenbindende funksjon

Kan ofte struktureres i to punkter: oppsummering + refleksjoner 

Mange – og valgfrie – perspektiver, som for eksempel rettspolitiske, 

rettssosiologiske, rettsøkonomiske, rettsteoretiske refleksjoner

Oppsummering

Refleksjoner
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Struktur og metode                                                    
– hoveddel: flere mulige innretninger på oppgaven

BREDDE 

(beskrivende)

DYBDE            

(analyserende)

To 

innfallsvinkler

Struktur og metode                                                    
– flere mulige innretninger på hoveddelen: 

«traktform-modellen» (Kjelland)
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Struktur og metode                                                    
– «traktform-modellen» (hoveddelen)

Innledning

Beskrivende, generell del (bredde)

Typetilfelle 

1

Analyserende, spesifikk del (dybde)

Typetilfelle 

2

Typetilfelle 

3

Struktur og metode                                                    
– hele oppgaven under ett: «timeglass»-form

Innledning

Beskrivende, generell del (bredde)

Typetilfelle 

1

Analyserende, spesifikk del (dybde)

Typetilfelle 

2

Typetilfelle 

3

Sammenfattende del – og eventuelle refleksjoner
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Struktur og metode                                                    
– viktigheten av å svare på oppgaven hele veien

Se heftet 

side 90

Struktur og metode                                                    
– utvalgte strukturer: vilkår vs. rettsvirkning
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Struktur og metode                                                    
– utvalgte strukturer: vilkår vs. rettsvirkning, hpl. § 57

Kjelland, Syse og Befring: 

Sentrale helserettslige emner (2016) s. 113

Se heftet 

side 47 f.

Struktur og metode                                                    
– utvalgte strukturer: kronologier

Se heftet 

side 39 f.
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Struktur og metode                                                    
– utvalgte strukturer: tematisering

Kjelland, Syse og Befring: 

Sentrale helserettslige emner (2016) s. 101

Se heftet 

side 44 f.

Struktur og metode                                                    
– utvalgte strukturer: fra det sikre til det usikre 

(glideskalaer og liknende)

Har IKKE rett til 

sykepenger/uføretrygd

(er da over i sosialretten)

HAR rett til 

sykepenger/uføretrygd          

(hvis øvrige vilkår også er oppfylt)
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Struktur og metode                                                    
– utvalgte strukturer: fra det sikre til det usikre 

(glideskalaer og liknende)

Grense-

tilfeller

Struktur og metode                                                    
– utvalgte strukturer: fra det sikre til det usikre 

(glideskalaer og liknende)

Figuren er hentet fra Kjelland: 

Erstatningsrett – en lærebok (2016) s. 208

Se heftet 

side 55
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Struktur og metode                                                    
– utvalgte strukturer:                                           

deloppsummering & for nærmere egenstudier

Heftet s. 91 f.                 

(hjelpeskisser)

Struktur og metode                                                    
– metodebruk: oversikt

Generelt

Den juridiske metoden skal anvendes, ikke bare omtales

Offentligrettslige fag: nyanser i metodelæren ut fra feltets egenart

Lovens system og formål – ofte formulert i forarbeidene – er sentrale

Domstolkning er sentralt; se lydbok på FB + Bokutdrag: se s. 18 f. + 94

(1) Presenter andres syn først, deretter (2) eget syn/kritikk

Presiseringer

Bruk av reelle hensyn er viktig – ulike typer (bl.a. hensyn til konsistens)

Betydningen av forvaltningspraksis – eksempelverdi vs. rettskildeverdi

Anvende internasjonale rettskilder på forvaltningsrettslige emner, 

særlig viktig er lovtolkning på felt med menneskerettslige forpliktelser 



Professor dr. juris Morten Kjelland     

Undervisning, Semesteroppgaven 2211 24

Struktur og metode                                                    
– metodebruk: kildevurdering

Kildens relevans Kildens kvalitet

 Omhandler kilden de temaene 

du stiller spørsmål om?

 På hvilken måte kan kilden 

belyse spørsmålene du 

stiller/temaet du behandler?

 Forfatter (f.eks. bestemt 

partsside?)

 Tekstens kilder (representativt?)

 Målgruppe og sjanger

 Publiseringstidspunkt (juss er 

«ferskvare» …)

 Fagfellevurdert?

IV         
Fremstillingsmessige forhold                   

- klarspråk & formalia
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Fremstillingsmessige forhold
– noen utgangspunkter & «starthjelp»

GENERELL 

oversikt

KONKRET            

svar på  + 

To 

innfallsvinkler

Fremstillingsmessige forhold           
– kildeforankring: hvorfor kildeforankre?

Etterviselighet («reliabilitet»)

All forskning bygger på kilder; skal kunne finne igjen anvendte kilder

Unngå å fremføre andres tanker som sine egne

Nøkkelord: redelig kreditering av andres arbeider

Andre skal kunne etterprøve resonnementene

Tillit til «forsker» (individnivå) og forskning (systemnivå)

Etterrettelighet & etikk

Internasjonale standarder for forskningsetikk

NB! Viktig punkt i bedømmingen
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Fremstillingsmessige forhold
– kildeforankring: hva skal refereres?

Positiv avgrensning

Alle faglige argumenter som ikke bygger på eget materiale, egne 

resonnement og meninger; skal refereres i teksten + referanselisten

«Allmenne sannheter» som (ukontroversielt) utgjør et felles kunnskaps-

grunnlag innenfor faget

Faktiske forhold; «17.-mai»-eksemplet

Tallmateriale, modeller og konklusjoner + visualiseringer fra andre

Alle sitater må kildeforankres

Negativ avgrensning

Rettslige forhold; f.eks. forvaltningsretten har en alm. + en spesiell del

Vanskelige grenser; belyses på forelesninger mv. i de enkelte fagene

Fremstillingsmessige forhold
– kildeforankring: hvordan referere?                                      

(noen utgangspunkter og eksempler)

Hovedtekst

Lovhenvisninger

Full referanse ved presentasjon av loven

Juridisk teori, f.eks. Syse 2017 s. 111.

Høyesterettsavgjørelser

Andre rettskilder som er så sentrale at de bør med på hovedtekst-nivå

Fotnoter

Spesifikke forarbeidshenvisninger; f.eks. Ot.prp. nr. 3 (1990–91) s. 3. 

Statistikk, rapporter

Korte merknader, f.eks. påpekning av skrivefeil
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Fremstillingsmessige forhold
– kildeforankring: direkte vs. indirekte sitater

Eksempel:

Som påpekt av Syse, Kjønstad og Kjelland er det «en glidende

overgang fra å anerkjenne vektlegging av symptomer, typisk i en

innledende sykefase, til gradvis å etterspørre diagnosene som mer

avgjørende i de senere fasene».1 En konsekvens av dette er at …

---
1 Syse, Kjønstad og Kjelland 2017 s. 259, kursivering i original.

Direkte sitat

Sitater som skjer ved å bruke anførselstegn («»)

Skal alltid kildeforankres

Fremstillingsmessige forhold
– kildeforankring: direkte vs. indirekte sitater

Indirekte sitat (parafrase)

Sitater som skjer ved å omformulere andres tekst og som ligger relativt 

tett opp til originalteksten

Skal alltid kildeforankres

Eksempel:

Som påpekt av Syse, Kjønstad og Kjelland er det en glidende

overgang fra anerkjennelse av å vektlegge symptomer (som i en

innledende sykefase), til gradvis å vektlegge diagnosene i de senere

fasene.1 En konsekvens av dette er at …

---
1 Jf. Syse, Kjønstad og Kjelland 2017 s. 259.
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Fremstillingsmessige forhold
– kildeforankring: endringer og tilføyelser i sitat

 Utelatelse av noe i et sitat markeres med tre prikker

Eksempel: Som påpekt av Syse, Kjønstad og Kjelland er det «en

glidende overgang fra å anerkjenne vektlegging av symptomer, typisk

i en innledende sykefase, til gradvis å etterspørre diagnosene som

mer avgjørende i de senere fasene».1

Fremstillingsmessige forhold
– kildeforankring: endringer og tilføyelser i sitat

 Utelatelse av noe i et sitat markeres med tre prikker

Eksempel: Som påpekt av Syse, Kjønstad og Kjelland er det «en

glidende overgang fra å anerkjenne vektlegging av symptomer, typisk

i en innledende sykefase, til gradvis å etterspørre diagnosene som

mer avgjørende i de senere fasene».1
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Fremstillingsmessige forhold
– kildeforankring: endringer og tilføyelser i sitat

 Utelatelse av noe i et sitat markeres med tre prikker

Eksempel: Som påpekt av Syse, Kjønstad og Kjelland er det «en

glidende overgang fra å anerkjenne vektlegging av symptomer … til

gradvis å etterspørre diagnosene som mer avgjørende i de senere

fasene».1

Fremstillingsmessige forhold
– utelatelser & tilføyelser i sitat

 Utelatelse av noe i et sitat markeres med tre prikker

Eksempel: Som påpekt av Syse, Kjønstad og Kjelland er det «en glidende

overgang fra å anerkjenne vektlegging av symptomer … til gradvis å

etterspørre diagnosene som mer avgjørende i de senere fasene».1

 Tilføyelse av noe i et sitat markeres med klammeparentes

Eksempel: Som påpekt av Syse, Kjønstad og Kjelland er «[overgangen] …

glidende … fra å anerkjenne vektlegging av symptomer … til gradvis å

etterspørre diagnosene som mer avgjørende i de senere fasene».1
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Fremstillingsmessige forhold
– kildeforankring: sekundærreferanser

Hovedregel

 Siter kun verk du har lest. 

Unntak

 Hvis originalkilden ikke er tilgjengelig, eller bare forekommer på 

språk du ikke forstår, kan det henvises til andres omtale av den.

 Eksempel: Beck og Beck-Gemsheim1 referert i Kloster2 snakker om tre 

stadier forholdet mellom kvinner og menn har gått gjennom 

i bevegelsen fra det tradisjonelle til det moderne samfunnet.

__
1 Beck og Beck-Gemsheim 1995.
2 Kloster 2003 s. 4.

SVAR PÅ RESTEN AV 

OPPGAVEN

s. 72, 82 og 84 

(+ s. 42 og 37)                 



Kildeforankringer



Referanselister

s. 79                      

(+ s. 57–58, 32)
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Slå opp i

Heftet på s. 95 f.

Fremstillingsmessige forhold           
– klarspråk: generelle skriveråd

 Innholdet kan være avansert, men ikke formen

 Bruk vanlige ord, ikke fremmedord

 Vær forsiktig med småord (altså, derfor, man, imidlertid …)

 Skriv korte setninger

 Dropp «fyllord» (skriv konsist = kort og presist)
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V         
Avsluttende refleksjoner

- noen råd om arbeidsprosesser, rutiner mv.
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Avsluttende refleksjoner           
– noen råd om arbeidsprosesser, rutiner mv.

 Begynn å skrive tidlig – og uten «filter» i første omgang

 Skrive og lese i vekselvirkning

 Gode rutiner på kildeinnhenting, sikkerhetskopiering mv.

 Om å bruke døgnet forskjellig

 Semesteret er mer enn semesteroppgaven

Et tips før semesteroppgavekurset
– oppøvelse av evnen til domstolkning: 

Nettressurs for Forvaltningsrett (NfF)

Tolkning og anvendelse av dommer

illustrert med eksempler fra forvaltningsretten
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Praktiske råd ved                              

studiet av dommer

Et tips før semesteroppgavekurset
– oppøvelse av evnen til domstolkning: 

Nettressurs for Forvaltningsrett (NfF)

www.gyldendal.no/nff

Et tips før semesteroppgavekurset
– oppøvelse av evnen til domstolkning: 

Nettressurs for Forvaltningsrett (NfF)
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En gåte …

Dokumenterbart …
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Mannen til Siv sendte ofte noen linjer hjem …

Professor dr. juris Morten Kjelland

writing

Semesteroppgave                                       
i JUS2211-fagene

– oversikt og utvalgte emner & råd


