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Materiale til oppstartseminar for semesteroppgaven 

Informasjon om kurset: Oppstartseminaret er ment å gi studentene en forståelse av noen typiske 

kjennetegn ved en god semesteroppgave samt å motivere studentene til å komme tidlig i gang med 

skrivingen av sine besvarelser. 

Seminaret går over 3 dobbelttimer (à 2 x 45 minutter). Hver bolk varer ca. 45 minutter, begynner med 

diskusjon i mindre grupper og avsluttes med en plenumssesjon under veiledning av en lærer. Tema for 

hver av de 6 bolkene er i korte hovedtrekk: 

1. Semesteroppgavens innledning 

2. Strukturering av oppgaven 

3. Kildebruk og juridisk henvisningsteknikk 

4. Juridisk metode og drøfting de lege lata 

5. Drøfting de lege ferenda 

6. Diskusjon rundt semesterets oppgave 

Diskusjonene til bolk 1–4 tar utgangspunkt i utsnitt fra tre anonymiserte besvarelser av 

semesteroppgaven høsten 2018 (vedlagt som B1–B3). Diskusjonen til bolk 5 tar utgangspunkt i en 

besvarelse av semesteroppgaven høsten 2019, tilgjengelig på semestersidene.  

Utvalget av besvarelser, og utsnittene av disse som oppgavene tar utgangspunkt i, er ment å illustrere 

gode og mindre gode måter å skrive en besvarelse på. Samtidig illustrerer de gjennom sine forskjeller 

at det ikke finnes én korrekt måte å skrive en semesteroppgave på. En god besvarelse kan skrives på 

ulike måter. Gjennom prøving og feiling må vi alle forsøke å finne en skrivestil som vi er komfortabel 

med.  

Et mål med diskusjonene er at studentene selv skal vurdere utsnitt av besvarelsene, gjennom å utsette 

disse for kritikk (i positiv og negativ forstand), sammenligne dem, og ved å prøve å sette ord på og 

begrunne hvorfor de mener noe er bra eller kunne vært løst på en bedre måte. Oppgavene under er 

inndelt i ulike temaer, men diskusjonene kan også ta opp andre sider ved tekstene, slik som språk, 

argumentasjon, bruk av avsnitt mv. Det eneste som ikke kan tas opp til diskusjon, er materiell juss; 

den forståelse av gjeldende rett som fremkommer i tekstene, er ikke et tema i kursundervisningen til 

semesteroppgaven. 

Oppgaven høsten 2018 hadde følgende ordlyd: 

«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.» 

 

Oppgave 1. Semesteroppgavens innledning 

Les gjennom og sammenlign innledningskapitlet (punkt 1) i besvarelse B1 og B3. Diskuter i gruppen 

hvilke forskjeller det er mellom innledningene, og hva som er gode og mindre gode sider ved 

innledningene. Er det mulig å si noe generelt om hva en innledning kan og bør inneholde? Gå videre 

og foreta tilsvarende sammenligning med og diskusjon på bakgrunn av besvarelse B2, så langt tiden 

tillater. 
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Oppgave 2. Strukturering av besvarelsen 

a) Les og sammenlign innholdsfortegnelsene til besvarelsene. Diskuter forskjellene mellom 

besvarelsenes oppbygning. Hold de opp mot oppgaveformuleringen. Er forskjellene bare uttrykk for 

ulike personlige valg og skrivestiler, eller virker noen av strukturene bedre enn de andre? Hva 

kjennetegner en god struktur på oppgaven? 

b) Sammenlign og diskuter inndelingen i punkter/underpunkter samt bruk av overskrifter på bakgrunn 

av B1 punkt 2.2 og B3 kapittel 2. Hva er en hensiktsmessig inndeling i punkter/underpunkter og bruk 

av overskrifter? 

 

Oppgave 3. Kildebruk og juridisk henvisningsteknikk 

Les tekstutdraget under, og diskuter i gruppen hvor i teksten det bør, eller kan, tilføyes henvisninger. 

Begrunn hvorfor det er naturlig å henvise, eller ikke å henvise. Når er det riktig å henvise til kilder? 

Hva slags kilder er det i så fall relevant å vise til? 

«Domstolskontrollen må forstås i forlengelsen av maktfordelingslæren. For å forhindre 

maktkonsentrasjon og maktmisbruk, fordeles statsmakten på flere uavhengige institusjoner. 

Statsmaktene skal i utgangspunktet ikke gripe inn i myndighet som ligger til de øvrige 

statsmaktene. Samtidig tilsier hensynet til den enkelte borgers rettssikkerhet at de fører kontroll 

med hverandre. 

Domstolskontrollen er et utslag av tanken om at makt stanser makt. Det følger av 

legalitetsprinsippet i Grunnloven (Grl.) § 113 at inngrep i den enkeltes rettssfære krever hjemmel i 

lov. Stortinget gir forvaltningen kompetanse gjennom lov, og loven setter rammene for 

forvaltningens myndighetsutøvelse. Domstolenes oppgave er å kontrollere at forvaltningens vedtak 

holder seg innenfor lovens rammer. Legalitetsprinsippet utgjør på den måten fundamentet for 

domstolskontrollen. 

Et hovedhensyn bak domstolskontrollen er ivaretakelsen av borgernes rettssikkerhet. Kontrollen er 

ment å sikre kontradiktorisk behandling, gi borgerne en mulighet til apolitisk og uavhengig 

overprøving, samt en opprettende funksjon i de tilfeller forvaltningen har begått feil. For at 

rettssikkerhetsgarantien legalitetsprinsippet har til formål å gi den enkelte borger ikke skal bli 

illusorisk, må domstolene ha adgang til å føre kontroll med forvaltningens maktutøvelse.» 

Avsnittene over er hentet fra B1 punkt 2.1 og 2.2. Sammenhold deres egne vurderinger med 

henvisningene i teksten, og vurder på nytt hvilke henvisninger som er naturlige/nødvendige. 

Gå videre og vurder bruken av henvisninger i resten av punkt 2.2 og punkt 2.3, i den grad tiden tillater. 

 

Oppgave 4. Juridisk metode og drøfting de lege lata  

Les B1 punkt 3.2 «Kontroll med subsumsjonen og hensiktsmessigheten» og B2 punkt 3.2 «Prøving av 

subsumsjonen». Identifiser først de avsnitt av besvarelsene som omhandler Naturfredningsdommen. 

Diskuter i gruppen hvilke likheter og forskjeller det er mellom argumentasjonen i disse avsnittene, og 

hvilke styrker og svakheter de har. Hva er god bruk av rettslige kilder, og særlig rettspraksis, i en 

besvarelse? 

Gjør deretter det samme med avsnittene som omhandler Trallfa, og deretter Elvebåtdommen, så langt 

tiden tillater. 
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Oppgave 5. Drøfting de lege ferenda 

Semesteroppgaven høsten 2019 hadde følgende ordlyd: 

«I hvilken utstrekning kan det sies å gjelde et krav om proporsjonalitet (et forholdsmessighetskrav) 

i norsk forvaltningsrett? I NOU 2019: 5 foreslår Forvaltningslovutvalget ‘ikke å lovfeste et 

alminnelig prinsipp om proporsjonalitet i saksbehandlingen’. Vurder utvalgets argumenter for 

dette, og ta stilling til om et slikt prinsipp bør lovfestes. Trekk inn eksempler fra ulike 

forvaltningsrettslige disipliner i drøftelsene.» 

Hva slags drøftinger de lege ferenda legger denne oppgaven opp til? 

Finn frem kandidat 122002 sin besvarelse på semestersidene, under «Tidligere besvarelser». Les 

oppgavens punkt 3.  

Diskuter kandidatens vurdering av lovutvalgets argumenter i gruppen. Se herunder på hvilke deler av 

teksten som er refererende, og hvilke som er drøftende, og på hvordan kandidaten har bygget opp sine 

vurderinger, blant annet gjennom bruk av strukturmarkører (uttrykk som «derfor», «på den annen 

side», osv.) Hva kjennetegner en god vurdering de lege ferenda? 

Gjør deretter det samme med punkt 4, i den grad tiden tillater.  

 

Oppgave 6. Diskusjon av semesterets oppgave 

Åpen diskusjon om semesterets oppgave. Trekk gjerne inn lærdommer dere har gjort dere under 

diskusjonene til oppgave 1–5. Spørsmål som dere kan ta opp, inkluderer: 

 Hvordan forstår dere oppgaven? 

 Hva kan og bør en innledning på oppgaven inneholde? 

 Hva kan være en hensiktsmessig struktur? 

 Hva slags kilder kan det være relevant å konsultere under arbeidet? 

 Hvilke metodiske utfordringer reiser oppgaven? 

 Hvilke krav stiller oppgaven til deres egne vurderinger? 

NB! Læreren kan ikke si noe konkret om besvarelsen av oppgaven, men kan kun styre diskusjonene 

om den og gi generelle råd om skriving av semesteroppgaven. 


