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1. Formelle krav 

• Oppgaven og informasjon om innlevering 

– Frist: 30. april kl. 12:00 

– Leveres som PDF-fil i Inspera 

– Kunngjøring av resultat: 21. mai 

– Skrives i Malen for semesteroppgaver 

• Last ned denne med en gang! 

– Må oppfylle alminnelige krav til kildebruk mv. 

• Fusk: å bruke andres materiale uten kreditering 

– Omfang: inntil 4000 ord 

– Vurderingsform: Bestått / Ikke bestått 

 

https://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS2211/v20/oppgaven-og-informasjon-om-innlevering-mv..html
https://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS2211/v20/undervisningsmateriale/semesteroppgave/semesteroppgavemal-inspera-jus2211.doc


Omfanget 

• Inntil 4 000 ord  

Medregnet fotnoter  

 Inkluderer ikke forside, innholdsfortegnelse og 

registre  

Studentene har selv ansvar for å telle antall ord 

og oppgi dette ved innlevering, på forsiden 

• Ingen offisiell nedre grense, men tenk:  

3 500 ord +  



Bestått / ikke bestått 

• En autonom standard 

• «Kandidaten har oppfylt kravene til 

læringsutbytte slik det fremgår av 

emnebeskrivelsen, og har tilfredsstillende 

kunnskaper, ferdigheter og generell 

kompetanse.» 

 



Gjentaksordning 

• Ikke-beståtte besvarelser som er «reelle 

forsøk», kan leveres innen en ny frist. 

– Dato vil bli fastsatt senere 

– … så fremt nødvendig. 

 



2. Bakgrunn og formål 

• Innført V18: 6 000 ord og karakter 

• H18: 4 000 ord; V19: Bestått / Ikke bestått 

– For å dempe arbeidsmengde og karakterpress 

• Gradvis bedre undervisningstilbud 

– Oppstartseminar, skrivekurs og tilbakemelding på 

egen tekst 

• Gradvis mindre fokus på teori, og mer på 

skriving og selvstendige drøftelser 

– … dermed også mer krevende oppgaver 



Oppgaven H18 

• «Gjør rede for domstolenes kontroll med 

forvaltningens vedtak, og drøft hvilke funksjoner 

domstolskontrollen har. Illustrer redegjørelsen og 

drøftelsen med eksempler fra forvaltningsområdene 

som omhandles på JUS 2211. Utvalget av 

forvaltningsområder bør være egnet til å illustrere at 

domstolskontrollens betydning beror på 

forvaltningsområdets egenart.» 



Oppgaven V20 

Tittel: selvvalgt 

Oppgaveformulering: 

«23. januar 2020 avsa Borgarting lagmannsrett dom i 

‘Klimasøksmål Arktis’ (LB-2018-60499). Gi en kort presentasjon av 

innholdet i avgjørelsen (på ikke mer enn 1000 ord), med 

hovedvekt på tolkningen og anvendelsen av Grunnloven § 112. 

Vurder lagmannsrettens tolkning av § 112 i lys av det samlede 

rettskildebildet (ikke begrenset til kilder nevnt i dommen), og ta 

herunder stilling til om miljøorganisasjonene med grunnlag i 

bestemmelsen burde fått medhold i ankesaken. Drøft om 

Grunnloven § 112 i lagmannsrettens forståelse gir et tilstrekkelig 

bidrag til beskyttelsen av miljøet.» 



Formålet: Veien er målet! 

• Ment å være en realistisk prøve på virkelige 

utrednings- og analyseoppdrag 

• Skal gi trening i å skrive selvstendige 

analyser 

• Utvikle generelle skriveferdigheter  

• Utvikle fagfelleferdigheter gjennom å gi 

tilbakemeldinger på andres tekster 

• En «liten masteroppgave», med krav til 

kildebruk og henvisninger 



3. Undervisningsopplegget 

• 1 innledende forelesning   

– med generell, overordnet informasjon 

• 3 dagers oppstartseminar  

– knyttet opp mot tidligere besvarelser og diskusjon 

av semesterets oppgave 

• 2 dagers skrivekurs utover semesteret  

– knyttet opp mot deres utkast til besvarelser 

•  Tilbakemelding på egen tekst 

 



Oppstartseminaret 

• Kursmateriale 

• Formål:  
– Forståelse av kjennetegn ved en god besvarelse 

– Komme tidlig i gang med skrivingen 

• Diskusjoner over 4 anonymiserte besvarelser 
– Semesteroppgavens innledning 

– Strukturering av oppgaven 

– Kildebruk og juridisk henvisningsteknikk 

– Juridisk metode og drøfting de lege lata 

– Drøfting de lege ferenda 

– Samt diskusjon rundt semesterets oppgave 

https://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS2211/v20/kursmateriale-til-oppstartseminaret.html


Skrivetrening 

• Skrivekurset v/ Hans Christian Farsethås 

– I slutten av mars 

• Utgangspunkt i egne utkast 

• Analysere tekstutdrag og kommentere 

hverandres utkast 

– Struktur og aktiv bruk av avsnitt 

– Språk: aktiv/passiv, substantivering, skrive kort og 

effektivt 

https://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS2211/v20/skrivekurs-semesteroppgaven.html


Tilbakemelding på tekst 

• Tilbakemelding på disposisjon og tekstutdrag 

– Tilbakemelding på inntil 1 000 ord 

– Kommentarer fra juristretter/studentretter 

• Frist for innlevering i Canvas: TBD  

– (Antagelig i starten av april.) 

• Tilbakemelding: TBD 

– (Ca. en uke etter innlevering) 

 

• Samt: Tidligere besvarelser ! 

 

https://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS2211/v20/tilbakemelding-pa-disposisjon-og-tekstutdrag.html
https://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS2211/v20/tidligere-besvarelser.html


4. Kjennetegn ved en god besvarelse 

• Svarer på problemstillingen 

• God struktur 

• God metode og kildebruk 

• Godt, riktig og enkelt språk 

• Rettskriving og tegnsetting 

 



Svar på problemstillingen! 

• Det finnes ingen «mal» for hvordan man 

skriver en semesteroppgave 

– Avhenger av problemstillingen! 

• Oppgaveteksten må tolkes! 

– Hva bør være med, og hva faller utenfor? 

– Begrunn gjerne tolkningen ved uklarhet 

– Foreta kun rimelige avgrensninger 

 



Struktur – besvarelsens røde tråd 

• Finnes ingen «mal» eller «fasit» 

• Formål: gjøre det lett å følge resonnementer 

• Behandle ting i en logisk rekkefølge 

– Alt som inngår i strukturen, skal ha en funksjon 

– Som ledd i besvarelsen av oppgaven 

• Tenk også struktur på kapittel- og 

avsnittsnivå! 

– Er oppbygningen av teksten hensiktsmessig? 

– Hører noe bedre hjemme et annet sted? 



Semesteroppgavens oppbygging 

• 1. Innledning 

– Introduksjon av temaet 

– Tolkning og avgrensninger 

– Den videre fremstillingen 

• 2. Hoveddel 

– I flere underpunkter; mange mulige strukturer 

• 3. Avslutning 

– Oppsummering og avsluttende refleksjoner 

– Ikke alltid nødvendig!: Gjør det besvarelsen 

bedre? 

• Referanseliste 



Kapitler, underpunkter og overskrifter 

• Sammenheng mellom overskrift og tekst 

• Kapitler nummereres (i malen) 1, 2, … 

• Et kapittel kan ha flere underpunkter 

– Med egne overskrifter 

– F.eks. 2.1 og 2.2 til kapittel 2 

– Eller 3.2.1, 3.2.2 og 3.2.3 til punkt 3.2 

– Skriv aldri tekst mellom kapittel og underpunkt 

(mellom 2 og 2.1) eller mellom punkt og 

underpunkt (mellom 3.2 og 3.2.1) 

 



God metode og kildebruk 

• Formål: å overbevise leseren om det du 

argumenterer for 

• Hvem skal dere skrive for? 

– Ikke sensor (det er ingen teorieksamen) 

– Heller en fagfelle: jurist til jurist 

• Bruk primærkilder 

– Hva om det ikke fantes noen lærebok? 

– Lærebøkene som «krykker» 

 



Godt språk 

• Skriv enkelt, klart og presist! 

• En treningssak: gjør det til en ambisjon å bli 

bedre til å skrive 

– Akademisk skrivesenter (på Blindern, UB) 

– Øv på å kommentere andres tekster eller å 

redigere egen tekst 

• Hvilke ord kan strykes eller bør erstattes? 

• Hva er uklart, eller tungt formulert? 

– Les annen sakprosa og skjønnlitteratur! 

https://www.ub.uio.no/skrive-publisere/skrivesenter/


Skriv korrekt 

• Korrekturavdelingen 

• Anførselstegn på norsk: « »  

– Ikke bruk “ ” eller ″ ″ 

• Tankestrek (–), ikke bindestrek (-) ved 

angivelse av strekning/omfang eller resultat 

– s. 12–18 

– Ot.prp. nr. 42 (1991–92) 

– Dissens 3–2  

http://www.korrekturavdelingen.no/


5. Henvisningsteknikk og sitatbruk 

• To hovedgrunner til å henvise: 

• Etterrettelighet – lar leseren 

– finne tilbake til kildene 

– kontrollere fakta og etterprøve vurderingene 

• Redelighet 

– Å plagiere er å fremstille andres resultater, tanker, 

ideer eller formuleringer som om de var dine 

egne, og kan bli regnet som fusk. 



Når skal man henvise? 

• Henvisning ved 

– Faktaopplysninger  

– Sitat eller parafrase fra kilder 

– Gjengivelse av andres oppfatninger/tolkninger 

 

• Unødvendig ved 

– Egen tolkning 

– Egne vurderinger og meninger 

– Allmennkunnskap (også juridisk sådan) 



Hvordan referere 

• Løpende i teksten 

– F.eks. ved lovhenvisninger og dommer 

• Ev. i kombinasjon med fotnote 

– F.eks. ved aktiv bruk av forarbeider, med full, 

nøyaktig henvisning i fotnoten 

• Eller kun med fotnote (Ctrl + Alt + F) 

– Ofte når man bygger på litteratur 

• Beror på en vurdering av estetikk og 

hensiktsmessighet 

 



Generelle retningslinjer 

• Gi så presise henvisninger som mulig! 

– Alltid med sidetall (til nød punkt/kapittel) ved 

angivelser av et sitat, så fremt mulig 

• Det bør fremgå av konteksten hva fotnotens 

referanse knytter seg til 

– Forutgående setning eller hele avsnittet? 

• Fotnoter plasseres etter skilletegn (punktum) 

– med mindre noten viser til ett konkret ord i teksten 

 



Valg av referansestil 

• Ingen obligatorisk stil på semesteroppgaven 

• Juridisk referansestil 

– Eckhoff (2001) s. 40. 

• Forfatterveiledning Lov og Rett 

– Torstein Eckhoff, Rettskildelære, Oslo 2001, s. 

40. 

• Men velg en av de anbefalte 

• Vær konsekvent 

• Boktitler i kursiv, artikkeltitler i « »  

 

 

https://www.ub.uio.no/skrive-publisere/referere/fag/rettsvitenskap.html
https://www.idunn.no/file/ci/67191647/Forfatterveiledning_Lov_og_Rett_v_2020-1.pdf
https://www.idunn.no/file/ci/67191647/Forfatterveiledning_Lov_og_Rett_v_2020-1.pdf


Noen vanlige kilder og skrivefeil 

• lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur 

– akvakulturloven 

– Lovtitler skrives med liten forbokstav 

• Rt. 2005 s. 117 / side 117 

– Ikke skriv Rt-2005-117 

• Ot.prp. nr. 42 (1991–92) 

– Ikke mellomrom mellom «Ot.» og «prp.» 

– Husk tankestrek 

• NOU 2019: 5 

– Mellomrom etter kolon 



Hvordan sitere 

• «På denne bakgrunn foreslår utvalget ikke å 

lovfeste et alminnelig prinsipp om 

proporsjonalitet i saksbehandlingen.» 

– Sitat i doble vinkler 

– Anførselstegn etter punktum ved sitat av full 

setning 



• I NOU 2019: 5 foreslår Forvaltningslovutvalget «ikke 

å lovfeste et alminnelig prinsipp om proporsjonalitet i 

saksbehandlingen».  

– Ved sitat av ufullstendig setning kommer 

skilletegn (punktum) etter anførselstegn 

 

• «[…] I NOU 2019: 5 foreslår 

Forvaltningslovutvalget ‘ikke å lovfeste et 

alminnelig prinsipp om proporsjonalitet i 

saksbehandlingen’. …» 

– Enkle apostrofer (‘ ’) ved sitat i sitat 

– Utelatelser markeres med […] eller … 

 



• «På denne bakgrunn foreslår 

[Forvaltningslovutvalget] ikke å lovfeste et 

alminnelig prinsipp om proporsjonalitet i 

saksbehandlingen.» 

– Tilføyelser eller endringer settes i 

klammeparentes 

• Forvaltningslovutvalget «foreslår … ikke å 

lovfeste et alminnelig prinsipp om 

proporsjonalitet i saksbehandlingen» (min 

utheving). 

– Marker egne uthevinger i sitat (min utheving / min 

kursiv(ering)) ved sitatets slutt eller i note. 



6. Skrivetips 

• Kom raskt i gang! 

• Les oppgaven grundig, og svar på den! 

• Lag en skrive- og leseplan 

– For kommende uke og for semesteret 

• Organiser en lese- og skrivegruppe 

– En agrafi-gruppe 

– Sett dere mål, del erfaringer og les hverandres 

tekster 



• Memorer regler for tegnsetting og 

henvisninger 

• Skriv, skriv om, skriv om igjen  

– «In writing, you must kill your darlings.» 

(Faulkner) 

– Skriv innledningen på nytt til slutt 

• Et siste estetisk blikk før innlevering 

– «Ser dette bra ut?» 

 



Nettressurser 

• Akademisk skrivesenter (på Blindern) 

• Korrekturavdelingen 

• Søk & Skriv  

– En digital verktøykasse for oppgaveskriving 

• Juridisk referansestil 

• Forfatterveiledning Lov og Rett 

 

https://www.ub.uio.no/skrive-publisere/skrivesenter/
http://www.korrekturavdelingen.no/
https://sokogskriv.no/
https://www.ub.uio.no/skrive-publisere/referere/fag/rettsvitenskap.html
https://www.idunn.no/file/ci/67191647/Forfatterveiledning_Lov_og_Rett_v_2020-1.pdf


God skriving!     


