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Kapitel 2

Introduktion til de skriftlige 
eksamensopgaver

1. Indledning

På den juridiske bacheloruddannelse anvendes der i dag mange forskellige 
eksamensformer. Og særligt én eksamensform er det ikke til at komme 
udenom, nemlig den ordinære skriftlige stedprøve. Denne »klassiske« jura-
eksamen anvendes typisk ved de »store fag« på bacheloruddannelsen på de 
forskellige universiteter, f.eks. i juridisk metode, familie- og arveret og for-
mueret. Ved jurauddannelsen på Syddansk Universitet benyttes ligeledes en 
ordinær skriftlig stedprøve i forfatningsret, og det er denne prøve, der hen-
vises til i denne korte introduktion til det at skrive øvelsesopgaver. De få 
bemærkninger, der her knyttes til opgaverne, kan dog også læses som forbe-
redelse til skriftlige eksaminer inden for andre retsdicipliner. 

Til den skriftlige eksamen i forfatningsret får eksaminanden udleveret en 
opgave med et hændelsesforløb, der skal udredes over nogle timer uden mu-
lighed for bistand udefra. Til dette hændelsesforløb vil der ofte (men ikke 
altid) være knyttet et eller flere bilag, der giver »arbejdsprocessen« med 
opgaven et realistisk præg. Den ordinære eksamensopgave imiterer pro-
blemløsning i virkelighedens verden, og formen tester konkrete teoretiske 
og praktiske juridiske færdigheder. 

De optrykte opgaver i denne bog er alle designet på nogenlunde samme 
måde. Ganske karakteristisk for opgaveløsningen er det således, at man som 
studerende bliver bombarderet med en lang række oplysninger. Idéen med 
de mange fakta i opgaven er først og fremmest, at den studerende i et kom-
primeret forløb skal arbejde med at skelne væsentligt fra uvæsentligt. Derfor 
vil der nødvendigvis være en betydelig information, der er decideret irrele-
vant, og som alene har til formål at gøre »sagsbehandlingen« så realistisk 
som muligt. Som studerende bør man af den grund slå koldt vand i blodet, 
når man første gang læser opgaven igennem i eksamenslokalet. Ved første 
øjekast vil fakta, navne og hændelsesforløb ofte fremstå ganske forvirrende. 
Tager man bombardementet af oplysninger med ro, og bruger man f.eks. 
nogle få minutter på at opstille en disposition og tegne en tidslinje over op-
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gavens hændelsesforløb, er forhåbningen dog, at brikkerne langsomt vil be-
gynde at falde på plads. 

Opgaven i forfatningsret er tilrettelagt, så den studerende forventes at 
være tidspresset. Refleksionen og opgavebesvarelsen skal foretages hurtigt 
og præcist inden for et begrænsede tidsrum, og der er ikke tid til større rets-
filosofiske overvejelser undervejs. Det er af den grund meget vigtigt, at man 
er opmærksom på, at det, som eksamen handler om, grundlæggende er, at 
man som studerende i løbet af fire timer i størst muligt omfang får bragt 
pensum i spil over for de konkrete problemstillinger. Medmindre man har 
stort overskud, bør man ikke søge i Karnov eller på nettet efter supplerende 
litteratur i eksamenssituationen. Læsning af sekundær litteratur er naturlig-
vis stærkt anbefalelsesværdigt i løbet af året, og netop »søgen i kilderne« er 
det, der kendetegner det, at man er studerende og ikke en skoleelev. Men det 
er ikke anbefalelsesværdigt at forsøge at studere i selve eksamenssituatio-
nen. Opgaverne er designede således, at en studerende på fire timer godt kan 
opnå karakteren 12 alene ved at bruge pensum i faget forfatningsret med 
tilhørende lovgivning. Det er derfor vigtigt, at man som studerende fokuse-
rer på nøjagtig, hvad der spørges om, ligesom det er vigtigt, at man udnytter 
sin tid optimalt. Alarmklokkerne bør ringe, hvis man som studerende er fær-
dig meget mere end 15 minutter før deadline. Det indikerer således typisk, 
at man ikke har tilrettelagt sin tid rigtigt, idet man ikke har udnyttet det 
maksimale antal minutter pr. delopgave til at opbygge en tilstrækkelig om-
fattende argumentation. Et af de bedste råd, man kan give til studerende, er 
således: Udnyt hvert sekund af eksamenstiden, og skriv, skriv, skriv!

Der er udgivet mange bøger, der har til hensigt at hjælpe samfundsviden-
skabelige universitetsstuderende med at skrive skriftlige afleveringsopga-
ver.1 Derimod er der ikke megen vejledning at hente i faglitteraturen angå-
ende løsningen af ordinære eksamensopgaver. Opgaveløsning i disse eksa-
miner kan for så vidt siges at være en opvisning i juridisk metode. Og én af 
de bedste måder, man kan forbedre sin juridiske metode på, er ved at arbejde 
med konkret problemløsning. Den træning får man bedst ved – blandt andet 
– at løse mange øvelsesopgaver forud for eksamen. Eller som det udtrykkes 
i en vejledning om opgaveskrivning fra Københavns Universitet: 

1 Se f.eks. Peter Stray Jørgensen & Lotte Rienecker, Den gode opgave, 4. udg. 
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»En god jurist må selvfølgelig kunne kende de relevante retsregler. Men selve 
indlevelsesevnen, evnen til at konfrontere den abstrakte regel med det relevante 
faktum, er mindst lige så vigtig, og tilmed den af de juridiske metodefærdighe-
der, der er vanskeligst at lære. Der er tale om en færdighed, som først opnås ved 
»learning by doing«. På studiet opnås den gennem samtalerne på holdet og i 
studiegrupper, gennem opgaveløsning, ved domslæsning o.m.a.«2

At løse en ordinær eksamensopgave, hvad enten den vedrører formueret, 
familieret eller forfatningsret forudsætter således forudgående øvelse. I de 
grundlæggende fag på første år er der typisk mulighed for at aflevere en eller 
to øvelsesopgaver pr. semester til holdunderviseren i faget. Det er meget 
afgørende, at man som studerende prioriterer at aflevere disse opgaver. Så-
ledes giver det ganske meget at få feedback og klarhed over, hvor argumen-
tationen kan optimeres, og hvilke argumenter der holder, også selvom kor-
rekturen er kortfattet og kræver, at den studerende tillige følger med, når 
opgavebesvarelsen efterfølgende gennemgås i undervisningen. En særlig 
fordel ved korrekturen er, at man får stillet skarpt på, hvad der er overflødig 
argumentation, og hvilke argumenter der tæller. 

Men arbejdet med øvelsesopgaverne må ikke stoppe alene med de (få) 
opgaver, der afleveres til underviseren. Jo flere opgaver, der løses, des bedre. 
Opgaverne er særligt egnede under oplæsning og repetitionen forud for ek-
samen, hvor de kan give et effektivt billede af, hvad der kan forventes, hvor 
der er huller, og hvilke områder af pensum der fremadrettet bør prioriteres. 

Eksamensformerne på jura har hver for sig sine fordele og ulemper. En af 
fordelene ved den mundtlige eksamen frem for den skriftlige er, at eksami-
nator har et ansvar for, at eksaminanden nogenlunde holder sig på sporet. 
Eksaminator til en mundtlig eksamen bør således sikre, at den studerende 
ikke bruger eksamenstiden til i alt for høj grad at forfølge andre spørgsmål 
end dem, der spørges til. 

Dette er ikke muligt ved de skriftlige eksaminer. Og når man som stude-
rende sidder isoleret i eksamenslokalet fire timer med sin opgave, er det 
fuldstændig afgørende, at man holder sig for øje ikke at bruge for megen tid 
på en irrelevant argumentationskæde. Formålet er som nævnt, at pensum 
skal bringes i spil over for den konkrete opgave. Formålet er ikke, at man 

2 Vejledning i juridisk opgaveskrivning (ordinære opgaver) til brug for undervisningen i 
familie-/arveret og formueret 1. år, Københavns Universitet, optrykt som bilag 3 i Mads 
Bryde Andersen, Ret og Metode, 1. udg., 2002.
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skal skrive fristil over f.eks. emnet »ytringsfrihed« eller »foreningsfrihed«. 
Ordbog over det danske sprog definerer det at køre ud ad en tangent som »at 
lade sig bortlede fra sit egentlige emne af en tilfældig idéassociation«. En 
sikker måde, man kan forsøge at undgå dette på, er ved at indlede med at 
opbygge en disposition, og så ellers løse hele opgaven strikt efter stopuret. 
Det indebærer, at man f.eks. maksimalt må bruge 40 minutter på hvert del-
spørgsmål alt afhængigt af antallet af spørgsmål. Herved tvinger man sig 
selv til at komme omkring alle opgavepunkter og til at løse disse inden for 
den efter omstændighederne mest optimale tidsramme. Det er i den forbin-
delse vigtigt at være opmærksom på, at alle spørgsmål giver points, og at 
der, så vidt det overhovedet er muligt, bliver svaret på alle spørgsmål. Går 
man i stå midt i opgave 3, er det derfor helt afgørende, at man fortsætter – 
sætter opgave 3 på mental pause – og går videre og løser opgave 4-5-6, in-
den man vender tilbage og så vidt muligt færdiggør opgave 3. Der er ingen 
tid at spilde, og det trækker unægteligt meget ned, hvis der er et delspørgs-
mål, den studerende ikke har nået. 

I denne bog er der optrykt 15 opgaver med tilhørende rettevejledninger. 
Endvidere er der optrykt tre eksempler på »mønsterbesvarelser«, der kan 
virke ganske illustrative, hvis man skal orientere sig om, hvad der nærmere 
bestemt kræves ved en skriftlig eksamen i forfatningsret. De optrykte besva-
relser er bedømt til karakteren 12. Selvom der er tale om gode opgaver, er 
det vigtigt at understrege, at de ikke nødvendigvis er fejlfri, og de har alene 
en orienterende funktion i forhold til skrivestil mv. 

Rettevejledningerne til hver enkelte opgave er ment som et hjælpered-
skab i forhold til verifikation af, hvilke temaer det har været hensigten, at 
den studerende skal komme ind på i opgaverne. Og disse temaer er langt fra 
»udtømmende«. Rettevejledningerne kan være nyttige i forbindelse med ek-
samensforberedelsen, navnlig fordi de kan bidrage til en afklaring af, om der 
er dele af pensum og problemstillinger, man måtte have overset under forbe-
redelsen til eksamen. Vejledningerne er dog meget kortfattede. De er endvi-
dere ikke en vejledning i selve formuleringen af den skriftlige opgave. For 
forslag til skrivestil, argumentationsteknik mv. må der således i stedet hen-
vises til de tre »mønsterbesvarelser«.
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