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Mellem profession og videnskab 
Uddannelsespolitiske refleksioner  

over jurastudiet ved Københavns Universitet 

Af lektor, dr.jur. Rasmus Grønved Nielsen 

Mellem profession og videnskab  
Rasmus Grønved Nielsen 

»Dommen over Uddannelsen maa være denne: den er hverken  
videnskabelig eller praktisk, og den burde være begge Dele.« 

- daværende dekan, dr.jur. Viggo Bentzon 
(UfR 1900 s. 689) 

1. Afsæt 

De fleste er først og fremmest bekendt med Peter Pagh som en uhørt pro-
duktiv retsvidenskabsmand og en hyppig stemme i den offentlige debat. 
Peters engagement i undervisningen, uddannelsen og sine studerende 
gennem mere end 30 står i skyggen heraf. Desværre fik jeg aldrig selv 
under min studietid på fakultetet lejlighed til at opleve Peter som under-
viser eller vejleder. Derimod har jeg som kollega ofte drøftet forskellige 
aspekter af jurauddannelsen og undervisning med ham, herunder i for-
bindelse med vores gode samarbejde om faget »Offentlige myndigheders 
erstatningsansvar«. Det har bidraget til at stimulere en generel interesse 
hos mig for uddannelsespolitiske spørgsmål i relation til jurastudiet – og 
særligt forholdene på vor fælles alma mater Hauniensis. Jeg vil derfor bru-
ge denne velfortjente fejring af Peter som en anledning til at dele mine 
overvejelser.1 Skønt jeg naturligvis håber, at min analyse og mine syns-
 
1. Jeg bringer en tak for nyttig feedback på tidligere udgaver af manuskriptet fra 

mine medredaktører, professor Henrik Udsen samt læringskonsulenterne fra 
TEACH, Julie Marie Isager og Eva Ulstrup. Alle analyser og synspunkter står na-
turligvis for min egen regning.  
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punkter kan vække gehør rundt omkring – både inden for og uden for 
»elfenbenstårnet« – er den primære hensigt hermed at ægge til fornyet 
debat. Før jeg præsenterer mit »reformprogram« (afsnit 4), har jeg behov 
for at forankre det i nogle træk af jurastudiets historie (afsnit 2) og en kri-
tisk analyse af status quo (afsnit 3). Bidraget handler altså om jurastudiets 
fortid, nutid og fremtid. Hvis man, som Peter, er primært optaget af aktu-
elle forhold, kan man eventuelt springe afsnit 2 over.  

2. Træk af jurastudiets historie2 

Det ambivalente grundvilkår 
Det Juridiske Fakultet hører til blandt de fire oprindelige fakulteter ved 
etableringen af Københavns Universitet i 1479. De første århundreder var 
der ikke tale om en egentlig juridisk uddannelse. Undervisningen var 
snarere – især efter Reformationen i 1536 – et juridisk supplement til teo-
logerne, og retsplejen blev i det væsentlige varetaget af lægmænd. Med 
den hensigt at professionalisere embedsstanden blev et selvstændigt rets-
studium oprettet med forordning af 10. februar 1736 om Examinibus juri-
dicis.  
 Debatten om jurastudiet er lige så gammel som studiet selv. Parallelt 
med den har studiet løbende udviklet sig, hvilket blandt andet afspejles i 
de stadigt hyppigere studiereformer. I stedet for at gennemgå denne ud-
vikling slavisk og udtømmende, vil jeg i det følgende foretage udvalgte 
tematiske nedslag, der tager afsæt i de mest fundamentale udfordringer 
forbundet med jurauddannelsen. Formålet hermed er at kvalificere den 
videre analyse og sætte mine løsningsforslag i perspektiv. 

 
2. Se om fakultetets og studiets historie især Ditlev Tamm m.fl.: Juraen på Københavns 

Universitet 1479-2005, 2005, Knud Waaben: Jura ved Frue Plads, 2005, bidragene fra 
Poul Johs. Jørgensen, Frantz Dahl, Kai Fr. Hammerich og Viggo Bentzon i Erik 
Reitzel-Nielsen og Carl Popp-Madsen (red.): Festskrift i Anledning af Tohundrede 
Aars Dagen for Indførelse af Juridisk Embedseksamen ved Københavns Universitet, 1936, 
Ole B. Thomsen: Embedsstudiernes universitet: En undersøgelse af Københavns univer-
sitets fundats af 1788 som grundlag for vores nuværende studiestruktur, 1975 (2 bd.), 
Ditlev Tamm: Retsvidenskaben i Danmark – en historisk oversigt, 1992, Ditlev Tamm: 
Juristerne – studiet og sproget, 1994, Ditlev Tamm: Træk af det juridiske studiums histo-
rie ved Københavns Universitet i 500 år, UfR 1979B s. 169 ff. og Ditlev Tamm: Juridisk 
eksamen i 250 år, UfR 1986B s. 41 ff. 
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 En tilbagevendende del af debatten om jurastudiet angår (mis)for-
holdet mellem uddannelsesaktiviteterne og markedets forventninger her-
til – mellem den abstrakte og teoretiske karakter af studiet og de opgaver, 
som jurister varetager i praksis.3 Denne ambivalens har på sin vis været 
iboende fra første færd: På den ene side har jurastudiet haft karakter af en 
professionsuddannelse, i og med at 1736-forordningen og senere universi-
tetsfundatsen af 1788 gav juristerne fortrinsret til visse hverv, ligesom vis-
se vigtige embeder reserveredes til jurister med topkarakter (laudabilis). I 
starten af det 19. århundrede var produktionen af jurister blevet så bety-
delig, at man med forordning af 26. januar 1821 ang. det juridiske Studi-
um ved Kjøbenhavns Universitet kunne gennemføre egentlige »monopo-
ler«, hvoraf flere stadig eksisterer i dag.  
 På den anden side udsprang jurastudiet af en lang akademisk tradition. 
Bl.a. derfor foregik undervisningen og eksaminerne oprindeligt på latin 
og kredsede om traditionelle discipliner, der ikke havde meget med dan-
ske forhold, endsige dansk ret at gøre. Universitetsfundatsen af 1732 (§ 2) 
bestemte eksempelvis, at der primært skulle undervises i naturret, folke-
ret og romerret, og at professorerne derefter kunne gennemgå national 
lovgivning med henblik på at demonstrere »dens Overensstemmelse med 
Naturens og Folke-Retten, saavel som andre Landes Love«. 4  I 1821-
forordningen (§ 1) blev det positivt tilkendegivet, at uddannelsens »Ho-
vedformaal« var at gøre de studerende i stand til at »dueliggiore sig til 
Statens Tjeneste« eller »lægge Grunden til Videnskabens egentlige lærde 
Studering«. 

I samme lys bør ses den oprindelige opdeling mellem den latinske kandidatgrad (can-
didatus juris) og de »ustuderedes« adgang til at erhverve graden examinatus juris.5 Idet 
uddannelsen og undervisningen tog sigte på de juridiske kandidater, gøres exam.jur.-

 
3. Se herom også Torsten Iversen: Jura som universitetsfag, i Birgit Liin m.fl. (red.): 

Festskrift til Palle Bo Madsen, 2021, s. 48 ff. og Knud Waaben: Juridisk forskning og 
undervisning, i Festskrift til W.E. von Eyben, 1982, s. 159 ff. 

4. Se tilsvarende universitetsfundats af 1788 (§ 15). 
5. Se om de første årgange Grethe Ilsøe: Juridisk eksamen for ustuderede – kollektiv bio-

grafi af 1. kandidatgeneration (eksamensårgangene 1736-65), Personalhistorisk Tids-
skrift, 1985, s. 111 ff. 
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graden – der blev afskaffet i 1936 – ikke til genstand for særskilt omtale i det følgende. 
Det samme gælder den juridiske undervisning, der blev udbudt på Sorø Akademi.6 

Den omtalte ambivalens mellem det »videnskabelige« og »professionsret-
tede« har i sin grundform overlevet frem til i dag.7 I det følgende omtales, 
hvordan denne ambivalens har givet anledning til debat om og reformer 
af jurastudiets indhold (sammensætning) og form (læringsaktiviteter 
mv.). 

Studiets indhold – dogmatisering og specialisering 
Med hensyn til studiets indhold kan historisk spores to centrale udvik-
lingslinjer. For det første er der sket en »dogmatisering« af fagudbuddet 
idet vægten i stigende grad blev lagt på fag, der i dag ville blive henreg-
net til de retsdogmatiske. Med dogmatiseringen fulgte også en vis natio-
nalisering. Som det ses af omtalen af 1732-fundatsen ovenfor, spillede 
konkret viden om national ret oprindeligt en marginal rolle i uddannel-
sen. 1700-tallets store jurister – navnlig Andreas Hojer (1690-1739), Peder 
Kofod Ancher (1710-88) og Henrik Stampe (1713-1804) – arbejdede imid-
lertid aktivt på at give national (dansk-norsk) ret en mere central place-
ring på uddannelsen.8 Den foreløbige kulmination på denne udvikling 
var systematiske fremstillinger af dansk (og norsk) privatret, som først 
Lauritz Nørregaards (1745-1804) udgav i slutningen af 1700-tallet, og som 
lagde fundamentet for Anders Sandøe Ørsteds (1778-1860) indflydelses-
rige seksbindsværk »Haandbog over den danske og norske Lovkyndig-
hed« (1822-35).  
 Den teoretiske bearbejdning af det nationale retsstof igangsatte den 
næste tendens til specialisering, herunder kimen til opdelingen mellem al-
mene fag og retsdogmatiske fag samt inddelingen af sidstnævnte i for-
skellige discipliner. Dette afspejles i 1821-forordningen (§ 3), hvorefter de 
studerende skulle undervises i »Den danske Ret med dens forskiellige 

 
6. Se herom Helle Vogt: Den juridiske undervisning på det andet ridderlige akademi i Sorø, 

TfR 2007 s. 579 ff. 
7. Det afspejles tydeligt i bekendtgørelse nr. 698 af 21. juli 1994 om uddannelsen i 

jura på universiteterne (§ 1, stk. 1): »Formålet med de juridiske uddannelser er på 
videnskabeligt grundlag at kvalificere til beskæftigelse i den offentlige og private 
sektor på grundlag af kendskab til juridiske metoder og centrale dele af retssy-
stemet«. 

8. Se især Peder Kofod Ancher: En kort Anviisning i sær for en Dansk Jurist, 1755, 
s. 50 ff.  
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Afdelinger, hvorunder særskilte Forelæsninger skulle holdes over Søe- og 
Handelsret, Landboret, Kirkeret og Politiret«. Med forordningen af 30. 
december 1839 blev dansk ret opdelt i tre »hovedafdelinger«: civilret, 
kriminalret og proces. Til denne opdeling skal knyttes den bemærkning, 
at visse dele af det retsstof, som vi i dag ville henregne til den offentlige 
ret (særligt forvaltningsretten), systematisk indordnedes privatretten. 9 
Med anordning af 26. juni 1871 blev civilret spaltet i to underafdelinger, 
nemlig person-, familie- og arveret henholdsvis tings- og obligationsret.  

Anordning af 26. september 1890 indførte en opdeling af studiet i to dele; den såkaldte 
fællesprøve (der svarede til exam.jur.-graden), som omfattede de mest centrale dogma-
tiske fag, og en overbygning for juridiske kandidater, der omfattede romerret, retshi-
storie, retslære og statsret samt visse specialiserede fag som søret og folkeret. Med an-
ordning nr. 178 af 1. december 1902 blev der groft sagt byttet om på rækkefølgen af de 
to dele. På den 1. del blev indført et introduktionsfag samt et oversigtsfag over dansk 
ret (juridisk encyklopædi), ligesom nationaløkonomi kom på skemaet. 2. del bestod af 
civilret I & II, strafferet, proces samt statsret med folkeret. Med anordning af 11. april 
1931 blev studiet tredelt: 1. del bestod af borgerlig ret, statsret og folkeret samt natio-
naløkonomi, 2. del af person-, familie- og arveret, international privatret, strafferet samt 
enten romerret eller retshistorie, og 3. del omfattede ejendomsret, obligationsret, sel-
skabsret og retspleje. Retslære udgik som selvstændigt eksamensfag, men var stadig en 
del af uddannelsen.  

Et afgørende nybrud indfandt sig med anordning af 19 januar 1956, som 
gjaldt for jurastudiet ved både Københavns og Aarhus Universitet, idet 
der indførtes et afsluttende semester med valgfag. Denne ordning fast-
holdtes i det væsentlige de følgende årtier, herunder med styrelsesloven 
(lov nr. 271 af 4. juni 1970) med tilhørende bekendtgørelser. Med be-
kendtgørelse nr. 475 af 22. juni 1987 blev studiet inddelt i en »grundud-
dannelse« på 3 år med fokus på de retsdogmatiske fag efterfulgt af en 
»overbygning«, der primært bestod af valgfrie kurser og skriftlige af-
handlinger.10 Det ledte i 1994 til den i dag velkendte opdeling af jurastu-
diet i en 3-årig BA-uddannelse (180 ECTS) og en 2-årig KA-uddannelse 
(120 ECTS).  

 
9. Se nærmere Rasmus Grønved Nielsen: Forvaltningsrettens genealogi, i Michael 

Hansen Jensen m.fl. (red.): Festskrift til Karsten Revsbech, 2020, s. 201 ff. 
10. Baggrunden herfor var bl.a. betænkning nr. 1062/1985 om reform af den juridiske 

kandidatuddannelse og den faglige debat, som denne afledte, jf. oversigten i Jens 
Søndergaard: Dansk Juridisk Bibliografi 1985-1987, 1990, s. 140 f. 
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Grundlaget herfor var den nye universitetslov (lov nr. 1089 af 23. december 1992) og 
bekendtgørelse nr. 698 af 21. juli 1994 om uddannelsen i jura på universiteterne. Ifølge 
bekendtgørelsens § 6 skulle 1. år omfatte dele af formueretten, dele af den offentlige ret 
samt familie- og arveret. 2. og 3. år skulle bestå af formueret med international privat-
ret og civil tvangsfuldbyrdelse, offentlig ret, folkeret, EU-ret, »dele af civilproces« samt 
strafferet og straffeproces. I løbet af BA-uddannelsen skulle tillige læses »indføring i 
forholdet mellem ret og samfund« samt retshistorie, almindelig retslære og retssociolo-
gi. KA-uddannelsen skulle omfatte skatteret, økonomi, valgfag samt specialet, jf. § 10, 
stk. 1. Som kuriosum kan bemærkes, at foreningen »Retspolitiske Studenter« i starten 
af 1990’erne afdækkede BA-fagenes popularitet – her i faldende rangorden: formueret, 
strafferet, familie- og arveret, offentlig ret og til sidst ret og samfund/almene fag.11 

Som vi skal se senere (afsnit 3), er tendensen til stadig specialisering, her-
under den øgede betydning af valgfag, fortsat frem til i dag på bekostning 
af grunduddannelsen. 

Læringsaktiviteter, pædagogik og didaktiske metoder 
Nu flyttes fokus fra indholdet af uddannelsen til formen, dvs. undervis-
ningen, læringsaktiviteterne og prøveformerne. Traditionelt har den pri-
mære læringsaktivitet i uddannelsen været den studerendes selvstudium, 
der suppleredes af professorernes offentlige forelæsninger og private kol-
legier. Fra et nutidigt perspektiv må jurastudiet det meste af det 18. og 19. 
århundrede betegnes som et eksempel på uhensigtsmæssig »tankpasser-
pædagogik«.12 Den traditionelle tilgang til læring skabte efterhånden flere 
problemer.  
 For det første var der tradition for at afholde »diktatforelæsninger«: de 
studerende transskriberede simpelthen professorens oplæsning af sit ma-
nuskript. Den historiske forklaring på denne praksis, der længe havde 
været udskældt, var fraværet af lærebøger. Efterhånden som denne und-
skyldning mistede sin berettigelse, blev det en ambition fra centralt hold 
at gøre op med den. Ifølge 1821-forordningen (§ 5) skulle der til de enkel-
te fag »saavidt mueligt, lægges til Grund trykte Lærebøger, som Universi-
tetslærerne selv vælge og bestemme, forsaavidt de ikke hver for sig selv 
forfatte og ved Trykken bekiendtgiøre Lærebøger i de Discipliner, over 
hvilke de holde Forelæsninger«. Idealet blev dermed forelæsningen som 
et frit foredrag på grundlag af en lærebog. Problemet var imidlertid, at 
 
11. Nina Krarup, Studiestart på jura, 1992: Nystartede jurastuderendes forventninger og 

ønsker til studiet, 1992/93, s. 26. 
12. Se generelt om udviklingen i opfattelsen af læring Steen Beck m.fl.: Klassisk og mo-

derne læringsteori, 2014. 
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professorerne ikke overholdt denne forpligtelse, og diktatforelæsningerne 
forsatte århundredet ud, samtidig med at stoffet hobede sig op. Det gav 
anledning til talrige indsigelser fra både studerende, praktikere og politi-
kere – herunder to åbne protestbreve i 1862 og 1873 – der i det væsentlige 
faldt for døve ører.13 Dette tomrum blev udfyldt af et privat marked for 
handel med professionelle forelæsningsnoter og eksamensanvisninger, 
hvilket vi i dag kender som »kompendier«. Parallelt hermed voksede en 
industri for privat manuduktion frem, der i en periode på omtrent 150 år 
reelt var jurauddannelsens rygrad.14 Professorerne afviste hårdnakket at 
hyre universitetsmanuduktører (»repetenter«). Først omkring overgangen 
til det 20. århundrede vandt professorale lærebøger for alvor indpas. 
 For det andet var læringsaktiviteterne og prøveformerne af overvejen-
de abstrakt karakter;15 målet var groft sagt at tilegne sig professorens vi-
den i videst muligt omfang om et givet felt. Problemet herved var natur-
ligvis, at de studerende ikke fik tilegnet sig de praktiske færdigheder og 
den metodiske forståelse, som praktiserende jurister behøvede. De stude-
rende tog selv initiativ til at udbedre dette forhold gennem etableringen 
af »Det juridisk-praktiske Selskab« i 1749.16 Blandt andre A.S. Ørsted slog 
sin ungdoms folder i selskabet, hvilket givetvis medvirkede til at skabe 
den forbindelse mellem teori og praksis, som skulle blive Ørsteds og 
dermed hele den danske retsvidenskabs særkende. Længe gik der imid-
lertid, før denne case-baserede tilgang, som vi i dag ville betegne som 
»problem based learning« (PBL), blev indlemmet i jurauddannelsen. Til-
løb hertil ses i 1821-forordningen (§§ 5 og 10), der indførte »juridisk-
praktiske Øvelser« som en læringsaktivitet ved siden af forelæsningerne, 
der skulle modsvares af en praktisk eksamen (Specimen practicum), som 
bl.a. omfattede udarbejdelse af responsa og processpil. Det var en erklæ-
ret ambition, at øvelserne skulle bringes »i den mueligste Lighed med den 
virkelige Retspraxis«, herunder ved brug af autentiske akter mv. Det ædle 
 
13. Se hertil især Otto Müller: Om det juridiske Studium og den juridisk Examen ved Kjø-

benhavns Universitet, 1867, med videre henvisninger. 
14. Rasmus Grønved Nielsen: Law Teaching for Sale – Legal Shadow Education in Den-

mark from Historical and Current Perspectives, European Journal of Legal Education, 
2023 (kommende).  

15. Eksempler på den abstrakte karakter af eksamensspørgsmålene kan findes i sam-
lingerne Juridisk Examen ved Spørsmaal og Svar over den danske og norske Lov (KB) og 
Examensopgaver givne ved »fuldstændig juridisk Examen« fra 1848-1888 (KB). 

16. Se nærmere H. Hjort-Nielsen: Det juridisk-praktiske Selskab 1749-1863, TfR 1926 
s. 84 ff.  
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formål med disse praktiske elementer blev dog ikke indfriet til fulde. Den 
senere højesteretsdommer Erland Tybjergs (1863-1925) karakteristik anno 
1890 var således ubønhørlig: »Uddannelsen bestaar i en mere eller mindre 
overfladisk Udenadslæren af et overvældende Stof, medens den burde 
bestaa i en Bibringelse af de Kundskaber og en Udvikling af de Ævner, 
som den praktiske Jurist har Brug for«.17  
 Dekanen, Viggo Bentzon (1861-1937), var en central drivkraft bag den 
reform af 1902, som blev en milepæl. Reformen var tilvejebragt gennem et 
samarbejde mellem fakultetet, de studerende og praktiserende jurister.18 
Formålet var bl.a. at tilvejebringe mere pædagogiske lærebøger og at give 
de praktiske øvelser en mere central plads både blandt læringsaktivite-
terne og til eksamen.19 »Juridisk Laboratorium« blev etableret som en 
selvstændig institution under fakultetet med det formål at give de stude-
rende en dybere forståelse af retten og den juridiske metode gennem 
praktiske og teoretiske øvelser samt etablering af en bogsamling. Hans 
Munch-Petersen, Ernst Møller og O.K. Magnussen fortjener at blive frem-
hævet som pionerer – på hver sin måde – inden for denne nye juridisk-
pædagogiske skole. 

Hans Munch-Petersen (1869-1934), der var laboratoriets første forstander, havde som 
undervisningsassistent eksperimenteret med den case- og problembaserede tilgang al-
lerede i 1890’erne, hvilket bl.a. afspejles i hans udgivelse »Retstilfælde for yngre juridi-
ske Studerende«, 1901 (4. udg., 1934). Hertil kommer, at han også i 1901 udgav den 
formueretlige begynderbog »Den borgerlige Ret i Hovedtræk«, som siden har fået 
kultstatus og er udkommet i imponerende 27 udgaver (senest i 1991-94 ved W.E. von 
Eyben m.fl.). Ernst Møller (1860-1916) blev ansat som praktisk docent i Juridisk Labora-
torium og formulerede det teoretiske og pædagogiske fundament for den nye tilgang 
til den juridiske undervisning med bogen »Konkret Retsundervisning«, 1912, som sta-
dig er læseværdig. Møller understregede behovet for at forstå samspillet mellem teori 
og praksis, herunder at kombinere den deduktive og induktive metode.20 O.K. Magnus-
sen (1881-1973) overtog hvervet ved Møllers død i 1916 og blev en indflydelsesrig og 

 
17. Erland Tybjerg: Det juridiske Studium ved Københavns Universitet, Tilskueren, 1890, 

s. 609. 
18. Det er således en tilsnigelse, når Ole Krarup i Det juridiske elfenbenstårn – udluftning 

eller nedrivning?, Retsvidenskabeligt Inistut B, Årsberetning 1987, 1988, s. 21, hæv-
der, at det med 1987-reformen var første gang, at jurauddannelsen var blevet re-
formeret på grundlag af en indstilling fra et udvalg med en bred sammensætning. 

19. Se eksempelvis O.K. Magnussen, Konkrete Opgaver stillet ved juridisk Eksamen i 
Aarene 1907-1943, 1943, og Munch-Petersens »retstilfælde« omtalt i petit nedenfor. 

20. Se hertil mere kritisk L.A. Grundtvigs anmeldelse i UfR 1913B, s. 26 ff. 
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respekteret underviser gennem de imponerende 36 år, hvor han fungerede som labora-
toriets »praktiske« lektor, parallelt med sin sagførergerning.21  

Det næste store fremskridt var anerkendelsen af behovet for manuduktion, 
dvs. eksamensorienteret undervisning på mindre hold. Manuduktion 
indgik som en del af den formelle uddannelse i 1921, hvor fakultetet an-
satte de første fire universitetsmanuduktører. Universitetsmanuduktører-
ne konkurrerede med de private manuduktører om de studerendes gunst 
(og penge) frem til omtrent 1960, hvor universitetsmanuduktionen blev 
gjort gratis.  
 Hist og her ser man i det 20. århundrede juridiske undervisere bidrage 
med faglige overvejelser om jura-didaktik.22 Et forvarsel for den næste 
store pædagogiske reform (2011-studieordningen) var et eksperiment 
med gruppearbejde i stats- og forvaltningsret i studieåret 1972/73.23 I 
hvert fald fra omkring 1990’erne begyndte man aktivt at inddrage pæda-
gogisk viden i det løbende reformarbejde, herunder som følge af skarp 
kritik af jurauddannelsen.24 Det var netop i starten af 90’erne, at Peter 
Pagh fik sin debut som juridisk underviser, og i den kapacitet var han en 
pioner både med hensyn til udarbejdelse af sammenhængende lektions-
planer og engelsksproget undervisning. 

 
21. Se Anders Vinding Kruses nekrolog i Festskrift udgivet af Københavns Universitet i 

anledning af universitetets årsfest (Den unge Henrich Steffens 1773-1811), 1973, 
s. 131 ff. 

22. Som originale indspark kan især nævnes Ole Lando: Case metoden som undervis-
ningsform, Juristen, 1957, s. 375 ff., Peter Blume: Det juridiske studium. Kritik og ana-
lyse, Juristen, 1972, s. 165 ff., Peter Blume: Metoder i juristuddannelsen, 1984, og 
Henrik Zahle: Jura-studiets indhold, Retsvidenskabeligt Institut B, Årsberetning 
1994, 1995, s. 159 ff.  

23. Se rapporten Gruppeundervisning i stats- og forvaltningsret: En beskrivelse og vurde-
ring af nyordningen af undervisningen i statsforfatningsret og forvaltningsret ved 2. års-
prøve i det juridiske studium ved Københavns Universitet i undervisningsåret 1972-73, 
Københavns Universitet, 1973. 

24. Se Evalueringscenterets kritiske rapport Evaluering af jurauddannelserne, 1996 (jf. 
hertil Carsten Henrichsen: På vej mod en ny studiereform, Retsvidenskabeligt Insti-
tut B, Årsberetning 1997, 1998, s. 239 ff.) og rapporten Handleplan 1999-2002: Pæda-
gogikken ved den juridiske uddannelse på Københavns Universitet, 1999. 
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3. Jurastudiets aktuelle status 

Jura i det 21. århundrede – særligt om 2011-reformen 
Oversigten ovenfor vidner om, at de specifikke rammer for jurastudiet 
formelt er blevet fastlagt fra centralt hold i statsapparatet – senest med 
1994-bekendtgørelsen. Det ændredes i kølvandet på den nye universitets-
lov (lov nr. 403 af 28. maj 2003), der yderligere ensrettede rammerne for 
universitetsuddannelserne med uddannelsesbekendtgørelsen.25 Meget ty-
der på, at denne standardisering har været til stor skade for netop jura-
uddannelsen med sin historiske og metodiske egenart.26 Samtidig er der 
blevet overladt et vist bevægelsesrum til de enkelte uddannelsesinstituti-
oner, nærmere bestemt de enkelte studienævn, til at fastlægge studieord-
ningerne. 

I bilag 1 til den seneste udgave heraf gives dog følgende overordnede beskrivelse af 
den juridiske kandidatuddannelse: »Kandidatuddannelsen i jura har til formål at kvali-
ficere den studerende til at arbejde med retlige spørgsmål i både den offentlige og den 
private sektor. Den studerende skal efter endt uddannelse kunne afdække, analysere 
og løse både teoretiske og praktiske juridiske problemstillinger. Kandidatuddannelsen 
indeholder moduler, der er konstituerende for kendskabet til grundsætninger og regler 
inden for centrale dele af retssystemet og for opøvelsen af færdighed i anvendelse af 
juridisk metode. Uddannelsen indeholder endvidere moduler, der giver den studeren-
de mulighed for valgfrit at sammensætte sin uddannelse, sådan at den retter sig mod 
den ønskede juridiske erhvervsfunktion inden for retsvæsen, herunder domstole, ad-
vokatvirksomhed, anklagemyndighed og politi, og inden for offentlig og privat admi-
nistration samt internationale organisationer«. I historisk lys er dette for en umiddelbar 
betragtning en bemærkelsesværdig betoning af de professionsrettede elementer af ud-
dannelsen på bekostning af de videnskabelige.  

2011-studieordningen for BA-uddannelsen (2014 for KA-uddannelsen) 
er den formentlig mest gennemgribende reform af uddannelsen på Kø-
benhavns Universitet siden 1902. Indholdsmæssigt var den største æn-
dring, at hele 5. semester blev reserveret til »tvær- eller fordybelsesfag«, 
og at BA-rapporten blev opnormeret til 20 ECTS-point. Hertil kom et 
nyt selvstændigt fag på 1. semester kaldet »Studieteknik og læringspro-

 
25. Oprindeligt bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 og senest bekendtgørelse 

nr. 2285 af 1. december 2021. 
26. Torsten Iversen: Jura som universitetsfag, i Birgit Liin m.fl. (red.): Festskrift til Palle 

Bo Madsen, 2021, s. 58 ff. 
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ces«.27 Ordningen indeholdt også nye beskrivelser af læringsaktiviteter-
ne, der blev afstemt med comme il faut inden for universitetspædagogik 
med fokus på forsknings- og problembaserede læringsprincipper, her-
under brug af case-materiale og stimulering af selvstændig kildesøg-
ning, institutionaliseringen af gruppearbejde, mere studenterdeltagelse 
og mere alsidige feedback- og eksamensformer. Manuduktion erstatte-
des med såkaldte seminarer, og de traditionelle forelæsninger nærmest 
forsvandt. Ordningen er i det væsentlige fastholdt med 2017-studieord-
ningen, der introducerede en grundopdeling i fag på 15 og 7,5 ECTS-
point og i øvrigt fjernede faget om studieteknik og nednormerede BA-
projektet til 15 ECTS-point. I dag ser uddannelsen således ud: 

Jurauddannelsen ved Københavns Universitet anno 2022 

BA 

1. år 

1. semester 
Retssystemet og juridisk metode 
(7,5 ECTS) 
Familie- og arveret (7,5 ECTS) 
Strafferet og straffeproces (15 
ECTS) 

2. semester 
Individets grundlæggende ret-
tigheder (10 ECTS) 
Institutionel forfatningsret og 
EU-forfatningsret (10 ECTS) 
Erstatning og kontrakt (10 ECTS) 

2. år 

3. semester 
EU-ret (10 ECTS) 
International law (5 ECTS) 
Obligationsret (15 ECTS) 

4. semester 
Forvaltningsret (15 ECTS) 
Tings- og kreditorret (15 ECTS) 

3. år 

5. semester 
Tvær- og fordybelsessemester 
med mulighed for valgfag, ud-
veksling eller projektorienteret 
forløb (30 ECTS) 

6. semester 
Ret, moral og politik (7,5 ECTS) 
Retshistorie (7,5 ECTS) 
BA-projekt (15 ECTS) 

KA 
4. år 

7. semester 
Skatteret (7,5 ECTS) 
Civilprocesret (15 ECTS) 
Valgfag (7,5 ECTS) 

8. semester 
Valgfag eller udveksling (30 
ECTS) 

5. år 9. semester 
Valgfag eller udveksling (30 ECTS) 

10. semester 
Speciale (30 ECTS) 

 
27. Se kritisk over for faget og dets pensum Rasmus Grønved Nielsen: Studieteknik & 

læringsproces – en copy/paste fra RUC?, Stud.Jur. 2012/1, s. 18 f. Det havde været me-
re gavnligt med en indføring, der tog afsæt i jurastudiets særlige forhold, som der 
tidligere har været tradition for. Se hertil især Stig Iuul m.fl.: Indledning til retsstu-
diet, 3. udg., 1974, og Mads Bryde Andersen: Ret og metode, 2002 (med anvisninger 
til indlæring og studieteknik s. 215 ff.). 
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Der er ingen tvivl om, at den pædagogiske hensigt bag 2011-reformen 
var god, og at justeringerne med 2017-ordningen rettede op på nogle af 
reformens børnesygdomme. Det er dog væsentligt at betone, at mange 
af de fine pædagogiske termer dækker over undervisningsmetoder, der 
reelt har været anvendt i århundreder på jurastudiet. Til trods herfor 
tyder flere oplysninger på, at uddannelsen har nogle alvorlige udfor-
dringer.  

Kritikpunkter – »hverken videnskabelig eller praktisk«? 
De seneste år har der været rejst kritik fra visse aftagerkredse om, at de 
juridiske kandidater ikke kan deres kram.28 Når der er grund til at lytte til 
denne kritik, skyldes det, at den bakkes op af de nyudklækkede juristers 
egne erfaringer, der fremgår af den seneste dimittendundersøgelse fra 
2020. Her kan man iagttage flere markante kløfter mellem tilegnede og ef-
terspurgte kompetencer, bl.a. i forhold til evne til 1) at arbejde med virke-
lige problemstillinger og løsninger, 2) at arbejde projektorienteret og 3) at 
samarbejde. Disse kløfter er iøjefaldende i lyset af formålet med 2011-
reformen. Dertil kommer den betingede akkreditering, som BA-uddan-
nelsen fik i 2015 med den begrundelse, »at de studerende har begrænset 
adgang til det juridiske forskningsmiljø bag uddannelsen gennem under-
visning og vejledning«.  
 Selvom fakultetet siden 2015 har arbejdet løbende og seriøst på at for-
bedre uddannelsen, der vel at mærke siden har resulteret i en ubetinget 
akkreditering, og skønt elementer af den rejste aftagerkritik er vel ensi-
dig og unuanceret,29 er der behov for kritisk selvrefleksion hos os univer-
sitetsjurister. Summen af kritikpunkterne kunne tyde på en krise af hi-
storiske dimensioner. Uddannelsen er tilsyneladende hverken tilstræk-
keligt videnskabeligt forankret eller i stand til at producere kandidater, 
hvis færdigheder lever op til professionsudøvernes forventninger. Det 
vækker mindelser om Viggo Bentzons dom over uddannelsen anno 
1900: »den er hverken videnskabelig eller praktisk, og den burde være 

 
28. Se eksempelvis Jens Ejsings artikler i Berlingske, 14. juni 2021, s. 4-5, og Birthe 

Rønn Hornbechs kommentar i Jyllands-Posten, 19. juni 2021, s. 40. 
29. Dekanatet imødegik dele af kritikken i en intern nyhed af 25. juni 2021 under tit-

len Kritik af kvaliteten på jurauddannelsen – vi lytter og tager dialogen.  
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begge dele«.30 Grunden hertil er imidlertid en helt anden i dag end den-
gang.  
 Det lyder umiddelbart paradoksalt, at jurauddannelsen på en og 
samme tid kan kritiseres for at være for »uvidenskabelig« og for »uprak-
tisk«. En central forklaring er for mig at se, at fakultetet over en længere 
periode især fra midt 00’erne og frem har prioriteret at ansætte videnska-
beligt personale, der ikke kan undervise på eller på anden måde umid-
delbart bidrage til grunduddannelsen, men fortsat har en undervisnings-
forpligtelse. Betydningen af den eksterne finansiering har gjort ondt vær-
re. Det er selvfølgelig både vigtigt og godt, at der forskes i nye, specialise-
rede, internationale og eksperimenterende retninger, men hvis man sta-
dig ønsker at have en velfungerende jurauddannelse, skal der styr på 
proportionerne.  
 Udover at have indflydelse på den forskning, der bedrives og priorite-
res, har rekrutteringen haft to centrale effekter på uddannelsen.31 For det 
første har den medført en nedprioritering af de traditionelle kernefag på 
grunduddannelsen, bl.a. for at skaffe plads til flere specialiserede valgfag 
– ofte på engelsk og/eller uden retsdogmatisk forankring. For det andet 
har der været et behov for i videre udstrækning at anvende eksterne un-
dervisere på grunduddannelsen, hvilket skaber en kløft mellem fakulte-
tets uddannelses- og forskningsaktiviteter. 
 Grunduddannelsen er efter min vurdering blevet så mager, at KU-
kandidaterne på sigt kan tabe terræn til kandidaterne fra andre universi-
teter. Eksempelvis har de studerende i dag sammenlagt formueretlige 
grundfag på KU svarende til 40 ECTS-point, mens faget forvaltningsret er 
på 15 ECTS-point – ud af BA-uddannelsens i alt 180 ECTS-point. Til 
sammenligning fylder formueretten sammenlagt 70 ECTS-point og for-
valtningsret 25 ECTS-point på Aarhus Universitet. Med den praktiske re-
levans af disse kernefag in mente kan man altså ikke fortænke nogle afta-
gere i at foretrække Aarhus-kandidaterne.  
 Jeg er selv barn af 2011-studieordningen og har på grunduddannelsen 
intet lært om produktansvar, forældelse, lovvalg, servitutter og kommu-
nalfuldmagten – for blot at nævne enkelte eksempler. Dette skal sam-

 
30. Viggo Bentzon: De juridiske Eksaminer i Tyskland og Danmark, UfR 1900 s. 657 ff. 

(s. 689). 
31. Se herom generelt Henrik Udsen: Hvordan sikrer vi en fortsat stærk retsdogmatisk 

forskning, i Caroline Heide-Jørgensen m.fl. (red.): Festskrift til Linda Nielsen, 2022, s. 
395 ff., især s. 402 ff. og s. 409 f. 
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menholdes med en nærmest eksplosiv vækst af valgfag: ifølge kursuska-
taloget for 2022/23 kan de studerende vælge mellem omtrent 30 valgfag 
til 5. semester og omtrent 100 til KA-uddannelsen. Problemet er, at den 
stadige tendens til specialisering, der har pågået de seneste mere end 200 
år (jf. afsnit 2), efterhånden har ført til en atomisering af uddannelsen. Det 
fælles faglige fundament, der gerne skulle være grundlaget for en specia-
lisering, er simpelthen blevet for spinkelt. 
 Et andet problem, der både afspejles i aftagerkritikken og dimittend-
undersøgelserne, angår fraværet af mere almene juridiske færdigheder og 
kompetencer, der går på tværs af de enkelte fag. Den kritik rammer for 
mig at se et ømt punkt. Helt centrale, almene færdigheder udi juridisk in-
formationssøgning, teknologiforståelse, sprogforståelse, evnen til dialek-
tisk tænkning og kritisk refleksion, argumentationsteknik og applikation 
af den juridiske metode falder i vid udstrækning »imellem« de enkelte 
fag på grunduddannelsen. Mange lærer først at arbejde og tænke som en 
jurist i forbindelse med et studiejob eller efter endt uddannelse. Det går 
selvsagt især ud over de studerende, der har vanskeligt ved eller ikke øn-
sker at finde relevante (studie)job. Det er især problematisk, fordi den se-
neste aftageranalyse klart viser, at arbejdsmarkedet efterspørger »de klas-
siske jurafaglige kompetencer«.32 

4. Reformtanker 

Rammer 
De ovenfor omtalte udfordringer har jeg en række løsningsforslag til. In-
den jeg præsenterer og motiverer dem, vil jeg gøre klart, at jeg er bevidst 
om de strukturelle hindringer, der besværliggør deres realisering, herun-
der bl.a. studienævnenes hegemoni. Mine forslag er tilstræbt realistiske. 
For det første lægger jeg visse rammebetingelser til grund. For det andet 
sigter jeg imod kompromisløsninger. Jeg er også klar over, at jeg på visse 
punkter løber åbne døre ind, herunder eksempelvis med hensyn til sy-
stematisk rekruttering af kandidater, der kan bidrage til grunduddannel-
sen. En revolution er der ingenlunde behov for. Man kan nok sammenfat-
te min position således: Jeg er forholdsvis traditionel med hensyn til ud-
dannelsens indhold, men jeg ønsker at styrke og udbygge de pædagogi-

 
32. Rapport Arbejdsmarkedets behov for juridiske kandidater, februar 2020. 
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ske ambitioner i 2011-ordningen og koble dem til jurauddannelsens egen-
art. Min overordnede ambition er at finde en hensigtsmæssig balance 
mellem de videnskabelige og professionsrettede elementer af uddannel-
sen, der som vist i afsnit 2 er studiets gordiske knude. Samtidig ønsker jeg 
at vise, at vi som institution skal drage nytte af de dyrt købte erfaringer, 
som vi har fra snart 300 års jurauddannelse. Vi ved i grove træk, hvad der 
fungerer, og hvor faldgruberne er, når vi skal designe fremtidens juraud-
dannelse. Endelig må jeg hellere bemærke, at det meste naturligvis forud-
sætter, at den nye SVM-regering ikke gør alvor af deres hasarderede an-
tydning af en plan om at reducere den juridiske KA-uddannelse til ét år. I 
modsat fald er det en helt anden – og mere ubehagelig – diskussion, vi 
står over for. 

Styrkelse af kernefagligheden – en løsning på 5. semester-
problemet 
Det er naturligvis ikke for sjov, at kernefagene er blevet nednormeret. En 
central del af forklaringen er det »flydende« 5. semester, hvor de stude-
rende kan tage valgfag, dyrke tværfaglighed eller drage på udveksling, 
ligesom BA-projektet lægger beslag på 15 ECTS-point. Det er i sig selv 
positivt, at vi kan tilbyde de studerende valgfrihed og mulighed for stu-
dieophold og fordybelse. Denne pakke »koster« imidlertid sammenlagt 
45 ECTS-point. Spørgsmålet er, om ikke prisen er for høj, og om det kan 
gøres smartere. 
 Jeg har vanskeligt ved at se, hvorfor der på BA-delen er behov for en-
ten 30 ECTS-points valgfag henholdsvis at tage på udvekslingsophold, 
når der er rig – og bedre – mulighed herfor på KA-delen. Jeg anerkender 
imidlertid, at der er modargumenter. Derfor foreslår jeg en kompromis-
løsning, hvor 5. semester bliver sammensat af kernefag med en internati-
onal forankring – EU-ret, folkeret og international privatret – samt evt. 
valgfag som supplement. Med ordentlige aftaler vil det herefter som hid-
til være muligt at tage på udvekslingsophold på 5. semester ved europæi-
ske universiteter, såfremt de udbyder tilsvarende eller lignende fag. Sam-
tidig foreslår jeg, at BA-projektet bliver nednormeret til 10 ECTS-point. 
Tilsammen vil disse tiltag gøre det muligt at opbygge en uddannelse, der 
opprioriterer kernefagligheden – både den retsdogmatiske, men også de 
almene fag, der for mig at se har en central betydning for den juridiske 
dannelse.  
 Her er mit oplæg: 
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Skitse til en forbedret jurauddannelse 

BA 

1. år 

1. semester 
Introduktion til jurastudiet (5 
ECTS) 
Familie- og arveret (10 ECTS) 
Strafferet og straffeproces (15 
ECTS) 

2. semester 
Statsret og grundrettigheder (20 
ECTS) 
Erstatning og kontrakt (10 ECTS) 

2. år 
3. semester 
Obligationsret (20 ECTS) 
Retshistorie (10 ECTS) 

4. semester 
Forvaltningsret (20 ECTS) 
Tingsret (10 ECTS) 

3. år 

5. semester* 
EU-ret (15 ECTS) 
Folkeret (5 ECTS) 
International privatret (5 ECTS) 
Valgfag (5 ECTS) 
*Kan erstattes af udvekslingsophold 
ved institutioner, hvor tilsvarende 
fag udbydes.  

6. semester 
Retslære – retsfilosofi og retssoci-
ologi (10 ECTS) 
Foged- og konkursret (10 ECTS) 
BA-projekt (10 ECTS) 

KA 

4. år 

7. semester 
Civilprocesret og ADR (15 ECTS) 
Skatteret (7,5 ECTS) 
Selskabsret (7,5 ECTS) 

8. semester 
Valgfag eller udveksling (3 x 10 
ECTS) 

5. år 
9. semester 
Valgfag eller udveksling (3 x 10 
ECTS) 

10. semester 
Speciale (30 ECTS) 

 
I en sammenligning med den nuværende opbygning vil de formueretlige 
grundfag blive opnormeret fra 40 til 62,5 ECTS-point, ligesom en række 
andre grundfag bliver opnormeret, f.eks. forvaltningsret fra 15 til 20 
ECTS-point. Ingen eksisterende fag bliver beskåret. Der ligger mange 
tanker bag den specifikke opbygning, og detaljerne kan man naturligvis 
altid diskutere. Mit centrale budskab er at vise, hvordan man kan frigøre 
en god portion ECTS-point til kernefagligheden uden at bringe for store 
»ofre« med hensyn til valgfag og mulighed for udveksling på BA-delen.  

Mere alsidig overbygning – faglig progression 
Konsekvensen af forslaget ovenfor er umiddelbart, at kursuskataloget – 
navnlig på BA-delen – vil komme på slankekur. Fra et uddannelsesper-
spektiv er dette dog ikke entydigt negativt. En central udfordring ved et 
stort og volatilt udbud af valgfag er, at de enkelte fag nemt kommer til at 
kannibalisere hinanden, ligesom udbuddet kan virke rodet og uoverskue-
ligt for både studerende, undervisere og administrationen. Mit forslag vil 
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kunne understøtte en klarere faglig progression og bedre rammer for »stil-
ladsering« fra en nogenlunde fast grunduddannelse på BA-delen til en 
mere alsidig KA-uddannelse med plads til specialisering, faglig adspre-
delse (som praktik og udveksling) samt fordybelse i form af specialet.  
 Samtidig bør man arbejde for at lempe tilmeldingskravene for valgfa-
gene på KA-uddannelsen, så der eksempelvis kan gennemføres mere in-
time kursusforløb med færre deltagere. Derved kunne man skabe bedre 
rammevilkår for at gøre den højt specialiserede viden, som mange af vo-
res forskere besidder, tilgængelig for de studerende, og samtidig bliver 
det nemmere for det internationale forskere at opfylde deres undervis-
ningsforpligtelse uden at gå på kompromis med uddannelseskvaliteten. 
De fysiske rammer på Søndre Campus med store, ufleksible undervis-
ningslokaler frembyder vistnok visse praktiske udfordringer, men det må 
der kunne findes en kreativ løsning på, eksempelvis ved at bruge for-
skernes egne kontorer i stil med de »private kollegier«, som professorerne 
afholdte i 1700-tallet. Jeg er klar over, at der meget vel også kan være 
økonomiske hindringer i vejen for denne løsning, men det er ultimativt et 
spørgsmål om prioritering. 

Integration af metodiske elementer og almene færdigheder 
Jura er først og fremmest et metodefag, og det bør i højere grad reflekteres 
i uddannelsen. Hermed ikke sagt, at der ikke også er behov for at kunne 
genkalde sig grundviden; andet ville være virkelighedsfornægtende.33 
Den del skulle oprustningen af grunduddannelsen omtalt ovenfor gerne 
bidrage til. Opbygning af grundviden skal imidlertid suppleres af fær-
digheder til selv at kunne foranstalte undersøgelser og kompetencen til at 
tage kritisk stilling til vanskelige juridiske problemstillinger, hvor lære-
bøgerne kommer til kort.  
 Jeg tror ikke, at løsningen er at indføre et egentligt fag målrettet den 
slags færdigheder.34 Det er fint at have et introduktionsfag, som på Kø-
benhavns Universitet for nylig har fået en gevaldig opgradering, men det 
rækker ikke. Som anført af Torsten Iversen: »Erfaringen viser, at den juri-

 
33. Jeg undlader bevidst at benævne dette »udenadslære«, fordi ordet er negativt la-

det. Se hertil dog et eftertænksomt forsvar for udenadslære Jørgen Trolle: Ret og 
vrang – erindringer, 1977, s. 34. 

34. Tidligere havde man eksempelvis selvstændig undervisning i informationssøg-
ning, jf. hertil Peter Blume: Juridisk informationssøgning, 5. udg., 1997 (1. udg., 
1984). 
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diske metode opøves ved den bestandige og alsidige beskæftigelse med 
store og små juridiske problemer inden for en række af de bærende juri-
diske fag«.35 Den almene juridiske dannelse bør således gøres til et fælles 
anliggende på grunduddannelsen og integreres både i læringsaktiviteter-
ne og eksaminerne på de obligatoriske fag. Det er eksempelvis oplagt i 
Forvaltningsret at afsætte tid til og bruge kræfter på, at de studerende læ-
rer at identificere og anvende forarbejder36 og i Erstatning og kontrakt at 
optrevle og analysere præjudikatsekvenser. Jeg tror, at disse tiltag kan bi-
drage til at understøtte, at de gode intentioner bag PBL, gruppearbejde og 
større projekter rent faktisk omsættes til de kompetencer (»transfer«) med 
hensyn til at kunne løse konkrete problemer, samarbejde og arbejde pro-
jektorganiseret, som der efterspørges.37  

Fælles strategi for e-læring 
Vi skal blive bedre til at udnytte de didaktiske muligheder, som digitali-
seringen åbner for. Det er godt, at der nu udbydes kurser i brugen af for-
skellige digitale værktøjer (»Teknosofikum«). I forlængelse heraf bør der 
satses strategisk på at producere online læringsindhold, f.eks. »talking 
slides«, lydklip (podcasts) og online cases, til samtlige obligatoriske fag og 
visse af de store valgfag efter en fælles, afstemt plan. Dette tjener tre 
overordnede formål: For det første skaber det en større fleksibilitet for de 
studerende til at tilgå den mere monologorienterede del af undervisnin-
gen, der tidligere især fandt sted til forelæsningerne. Desuden kan man 
sikre en høj kvalitet og mere ensartethed på tværs af hele årgange. For det 
andet frigiver dette tid til andre og mere engagerende læringsaktiviteter 
på seminarerne og mere perspektiverende og akademisk stimulerende fo-
relæsninger. For det tredje skabes et konkurrencedygtigt alternativ til de 
platforme med digitalt indhold, som private udbydere er i færd med at 
etablere, og som har godt fat i de studerende. 

 
35. Torsten Iversen: Jura som universitetsfag, i Birgit Liin m.fl. (red.): Festskrift til Palle 

Bo Madsen, 2021, s. 52. 
36. Jeg arbejder på, at dette bliver en del af fagbeskrivelsen, læringsaktiviteterne og 

eksamen i faget fra foråret 2023.  
37. Se generelt herom Bjarne Wahlgren og Vibe Aarkrog: Transfer – kompetence i en 

professionel sammenhæng, 2012. 
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Jura-didaktik i fokus 
På fakultetet har vi mange dygtige undervisere. Jeg mener imidlertid, at 
der er behov for at styrke den pædagogiske uddannelse på det juridiske 
fakultet i almindelighed. Det nuværende universitetspædagogikum til-
bydes adjunkter på de humanistiske, teologiske og juridiske fakulteter. 
Efter min opfattelse er det kun i begrænset omfang tilpasset de særegne 
betingelser og udfordringer, der er forbundet med jurastudiet. Der bør 
være mere fokus på den særlige retsvidenskabelige didaktik, hvilket Ernst 
Møllers bog om »Konkret Retsundervisning«, 1912 (omtalt under afsnit 
2), kan ses som et tidligt eksempel på.38 Som nævnt har undervisningen 
på jurastudiet på visse punkter været langt forud for sin tid med hensyn 
til visse didaktiske tilgange.  
 I forlængelse heraf er det fornuftigt, at ledelsen for nylig har valgt stra-
tegisk at satse på at ansætte forskere, der kan undervise på grunduddan-
nelsen, så der kan komme en mere hensigtsmæssig fordeling mellem in-
terne og eksterne undervisere. Særligt bør man arbejde på at sikre mere 
kontinuitet i undervisningskollegierne, herunder ved at skærpe forvent-
ningerne til nyansatte eksterne undervisere og satse på fastholdelsesiniti-
ativer. Der er simpelthen for mange »døgnfluer« blandt de eksterne un-
dervisere. Samtidig kan man overveje at implementere mentorordninger, 
herunder med mulighed for kollegial supervision blandt underviserne og 
navnlig de eksterne, dels for at sikre en høj kvalitet og dels for at under-
støtte en sparringskultur.  

Lærebogens renæssance 
Som nævnt pålagde 1821-forordningen professorerne at producere lære-
bøger til deres fag. I en periode har visse universitære strukturer, bl.a. 
BFI-systemet og påvirkningen fra de »våde« videnskaber, været med til 
helt at fjerne incitamentet til at skrive lærebøger. I flere fag bruges enten 
bøgerne fra Aarhus eller forældede udgaver. Det er ikke tilfredsstillende 
for landets største og ældste jurauddannelse. Der er i min optik mange 
gode argumenter for at ændre dette. For det første er det den mest direkte 
vej til at gøre undervisningen mere forskningsbaseret, idet der ikke behøver 
at være en forskel – og slet ikke på jurastudiet – mellem forskning af høje-
ste kvalitet og det at skrive en lærebog. Til illustration kan nævnes netop 
 
38. Om spændingsfeltet mellem generel didaktik og fagdidaktik i almindelighed se 

Frede V. Nielsen: Fagdidaktikkens kernefaglighed, i Karsten Schnack (red.): Didaktik 
på kryds og tværs, 2004, s. 25 ff. 
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Peter Paghs »Lærebog i miljørettens almindelige del« (2006) og »Fast 
ejendom – regulering og køb« (2022, 4. udg., med Thomas Haugsted som 
medforfatter).39 Jens Peter Christensen sætter det på spidsen i sin omtale 
af »uddannelsen af fremtidens jurister. Det vigtigste af alt er her gode læ-
rebøger. Og måske er gode lærebøger i praksis overhovedet det vigtigste, 
den såkaldte juridiske forskning kan bidrage med«.40  

Jeg er klar over, at dette i den pædagogiske teori såvel som i Københavns Universitets 
eget framework rangerer som den mest »primitive« form for forskningsintegration.41 
Jeg mener ikke desto mindre, at denne form bør stå i forgrunden på grunduddannelsen 
i jura. Den udelukker i øvrigt ikke andre typer af forskningsintegration, der efter min 
opfattelse dog mere naturligt hører til senere på uddannelsen, herunder i forbindelse 
med valgfag, BA-projektet og specialeafhandlingen. 

For det andet er gode lærebøger uden tvivl den måde, hvorpå vi som for-
skere og undervisere kan få størst og mest blivende samfundsmæssig impact, 
idet mange vil være tilbøjelige til i løbet af deres karriere at vende tilbage 
til de bøger og de systemer, som de blev opflasket med på studiet. For det 
tredje er der den pædagogiske gevinst, at vi får mulighed for at skabe me-
re helstøbte læringsoplevelser for de studerende, idet man bedre kan udnytte 
synergier mellem pensum, læringsaktiviteter og eksamen og derved skabe 
bedre »alignment«. Selvom man naturligvis ikke kan gøre lærebogspro-
duktionen pligtmæssig (igen), bør man skabe bedre incitamenter. Det kan 
eksempelvis ske gennem udtrykkelig tilskyndelse, som et led i rekrutte-
ringen og gennem bonusordninger i form af timer eller løn.  

 
39. Et andet godt eksempel er Andreas Ehlers, Grundlæggende erstatningsret, 2019, der 

bygger direkte på forfatterens ph.d.-afhandling (2011) og disputats (2017). Om de 
forskellige interesser, den juridiske lærebog skal varetage, se Bent Unmack Lar-
sen: Lærebøgerne i den juridiske universitetsuddannelse, i Lærebøger i den juridiske uni-
versitetsuddannelse. Debatbog, 1973, s. 9 ff. 

40. Jens Peter Christensen: Hvad kan man egentlig bruge juridisk litteratur til i praksis?, 
UfR 2017B s. 312 (s. 313). 

41. Se især Mick Healey og Alan Jenkins: Developing undergraduate research and inquiry, 
The Higher Education Academy, 2009, der netop har inspireret tilgangen på Kø-
benhavns Universitet (se www.fbu.ku.dk/forskningsintegration-paa-ku).  
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Til kamp mod private udbydere 
I mit afsluttende pædagogikumprojekt undersøgte jeg brugen af privat-
undervisning i historisk og aktuel belysning.42 Min undersøgelse peger 
på, at brugen af private undervisningstilbud har været stigende de sene-
ste år, og at mere end 60 % af de mere end 200 studerende på 4. semester, 
der deltog i spørgeskemaundersøgelsen, havde tilkøbt private undervis-
ningstilbud på jurastudiet. Dette omfang er alarmerende, og det ville væ-
re en falliterklæring, hvis vi ikke forsøgte at nedbringe tallet. Som omtalt 
under afsnit 2 er der ikke tale om et nyt fænomen, men drivkræfterne er 
forskellige. Den historiske forklaring på privatmanuduktionens populari-
tet var i høj grad en refleksion af den lave undervisningskvalitet, der blev 
fandtes til universitetsforelæsningerne. Undervisningskvaliteten er i dag 
generelt høj, hvilket bl.a. skyldes pædagogiske reformer med 1902-
reformen som den mest ambitiøse. Privatundervisningen genopstod ikke 
desto mindre i 1990’erne og 00’erne i en mere kommerciel og professionel 
form formentlig som reaktion på »masseuniversitetets« og »konkurrence-
statens« indtog – og senest også påvirket af digitaliseringen. 
 Min undersøgelse har afdækket en del af årsagerne til den øgede brug 
af private undervisningstilbud. Denne viden kan vi bruge til at vende 
udviklingen. En af de centrale forklaringer på, at de studerende tilkøber 
private undervisningsydelser, er, at de – særligt de to første år – er under-
lagt et markant præstationspres. De private udbydere kan siges at udnyt-
te og forstærke den generelle mistrivsel, der desværre eksisterer blandt de 
studerende. Min undersøgelse viser også, at de studerende ikke er speci-
elt tilfredse med de private tilbud, og at mange studerende nærmest føler 
sig pressede til at købe dem. Der ligger først og fremmest en kommunika-
tionsopgave i at gøre de studerende bevidste om dette paradoks, så de i 
det mindste kan træffe deres beslutninger på et oplyst grundlag.43 I for-
længelse heraf kan vi som uddannelsesinstitution, kursusdesignere og 
undervisere gøre meget for at underminere de private udbyderes forret-
ningsmodel. Hvis man eksempelvis følger min anbefaling og gør eksami-
nerne mere dynamiske, herunder bl.a. ved at integrere flere metodiske 

 
42. Rasmus Grønved Nielsen: Law Teaching for Sale – Legal Shadow Education in Den-

mark from Historical and Current Perspectives, European Journal of Legal Education, 
2023 (kommende). 

43. Se hertil Rasmus Grønved Nielsen: Private undervisningstilbud på jura – kan det beta-
le sig?, Stud.Jur. 2022/3, s. 22 ff. (tilgængelig online på www.jdku.dk/stud-jur/2022/ 
09/private-undervisningstilbud-paa-jura-kan-det-betale-sig). 
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elementer heri, bliver det vanskeligere for udbyderne at afsætte deres 
drejebøger. Tilsvarende vil en fælles strategi for e-læring som nævnt give 
de private onlineplatforme tiltrængt konkurrence.  

Systematisk dataindsamling om studerende 
På universitetspædagogikum lærer man om Lars Ulriksens teori om den 
implicitte studerende (»the implied student«), der kort sagt handler om, 
at man som underviser og uddannelsesdesigner har en række ubevidste 
antagelser om sine studerende.44 Antagelserne harmonerer ikke altid med 
virkeligheden. Denne vigtige indsigt kan man som underviser bruge kon-
struktivt ved at indsamle mere viden om de studerende og forsøge at til-
passe sin undervisning hertil. Der er imidlertid grund til at overveje at 
drage nytte af denne viden på et institutionelt niveau ved systematisk at 
indsamle mere data om vores studerende, herunder eksempelvis om de-
res studiemønstre, baggrund, præferencer og ønsker mv. Dette kan bi-
drage til at fremtidssikre uddannelsen. 

Faglig identitet – genrejsning af Juridisk Laboratorium 
Som nævnt i afsnit 2 var det en pædagogisk milepæl, da Juridisk Labora-
torium blev etableret i 1902. Laboratoriet bestod af et bibliotek og lokaler 
til praktiske øvelser – og forbandt dermed på fornem vis de teoretiske og 
praktiske aspekter af studiet. Det er velkendt, at fakultetsbiblioteket ikke 
flyttede med ud til Søndre Campus. Et korpus af de vigtigste samlinger, 
bl.a. Folketingstidende, Ugeskrift for Retsvæsen, Juristen osv., fik oprin-
deligt plads i lokalet mellem gangen og atriet. Her finder man nu en fiktiv 
retssal til processpil.  
 Det er dybt problematisk, at de fysiske rammer om et universitetsstu-
dium som jura er fuldstændig blottet for bøger. Selv om mange kilder og 
meget litteratur efterhånden kan tilgås online, er langtfra alt tilgængelig 
på den måde, og visse onlinekilder har fakultetet (angivelig af økonomi-
ske grunde) valgt ikke at skaffe sig adgang til. Dernæst har det en negativ 
betydning for de studerendes akademiske socialisering og færdigheder 
udi kildesøgning mv., at man ikke samler sig i et bibliotek. Jeg mener der-
for, at man bør reetablere Juridisk Laboratorium i en ny udgave: Vi skal 
have et videncenter med de vigtigste samlinger, registre og håndbøger 
tilbage på fakultetets matrikel. Dette skal ikke erstatte, men supplere den 

 
44. Lars Ulriksen: The Implied Student, Studies in Higher Education, 2009, s. 517 ff. 
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fiktive retssal. Samtidig skal de studerende have mulighed for at se og læ-
se i den nyeste forskning, som fakultetets forskere producerer, for at byg-
ge bro mellem uddannelsen og forskningen. Væggene skal prydes af ud-
stillingsrammer med informative nedslag i jurastudiets historie. Vi har få-
et gode fysiske rammer om studiet med den nye campus, men vi må ikke 
glemme vores historie og underkende det opbyggelige i at føle sig en del 
af en lang faglig tradition.  

Brobygning mellem uddannelse og forskning 
Da fakultetet flyttede til Søndre Campus, blev afstanden mellem de stu-
derende og forskerne betydeligt mindre rent fysisk. Vi skal blive bedre til 
at udnytte perspektiverne heri ved at bygge bro mellem uddannelsen og 
forskningen.45 Konkret foreslår jeg, at vi etablerer et forum (et »akademi«) 
for studerende, som har anlæg for at kunne blive retsvidenskabelige for-
skere og er nysgerrige på, hvad det indebærer. Dels ser jeg det som uni-
versitetets opgave at sørge for, at også de bedste, mest ambitiøse og inno-
vative studerende bliver fagligt udfordret og inspireret. Dels skal det ska-
be en mere gennemsigtig og flydende rekruttering af nye ph.d.-stude-
rende. Problemet er ganske ofte, at de studerende, der både har evnerne 
og lysten til at blive retsvidenskabelige forskere, ikke altid er bevidste om 
muligheden, og at der er mange praktiske, herunder privatøkonomiske, 
problemer forbundet med at skifte til forskervejen senere i deres karrierer. 
Et sådant akademi er et oplagt »joint venture« mellem de to prodekaner.  
 En mere lavthængende frugt, som jeg ved, har været overvejet i KA-
studienævnet, er at indføre den simple regel, at en studerende, der udvi-
ser så tilstrækkeligt engagement, at vedkommende opsøger en intern for-
sker med henblik på at drøfte specialeemner inden for forskerens felt, kan 
få forskeren som vejleder, såfremt begge er interesseret i det. Derved vil 
man kunne sikre et godt »match« i vejlederrelationen, og hvis den stude-
rende tilmed viser sig at have anlæg for retsvidenskabeligt arbejde, er der 
en oplagt rekrutteringsmulighed. 

Internt og eksternt samarbejde 
Endelig bør man sikre den stadige udvikling ved generelt at være åben 
over for inspirationskilder. Viggo Bentzons studierejser forud for 1902-
reformer er det eksempel på, at udenlandsk inspiration historisk været en 
 
45. Se også Henrik Udsen: Hvordan sikrer vi en fortsat stærk retsdogmatisk forskning, i 

Caroline Heide-Jørgensen m.fl. (red.): Festskrift til Linda Nielsen, 2022, s. 414 ff. 
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vigtig kilde til jurauddannelsens udvikling. Jeg tror, at vores fakultet står 
over for mange af de samme uddannelsesmæssige udfordringer som an-
dre universiteter, særligt i Norden, og at man derfor bør udbygge samar-
bejdet med en bred vifte af universiteter med henblik på videndeling og 
gensidig inspiration.  
 Dernæst bør man udsøge mulighederne for at samarbejde mere med 
aftagerne af vores kandidater. For det første bør man mere systematisk 
kombinere den kvalitative viden, som vi får fra aftagerpanelet, med kvan-
titative undersøgelser fra aftagerne over en bred kam og fordelt på for-
skellige sektorer. Man kunne eksempelvis trække på censorkorpset. For 
det andet kan man overveje at invitere aftagere og nylige dimittender til 
mere proaktivt at involvere sig i uddannelsen. Jeg tror, at det vil kunne 
skabe en højere grad af gensidig forståelse. Vi vil få en klarere idé om, 
hvad aftagerne og de færdiguddannede reelt ønsker, at der skal ændres, 
og aftagerne vil få en bedre forståelse for de rammevilkår, der gælder for 
uddannelsen. Jeg tror, at det kan bidrage til at tage brodden af de tilbage-
vendende kritiske røster.  

5. Debat, tak! 

Det særlige ved jura som universitetsstudium er, at det på en og samme 
tid er en professionsuddannelse og et videnskabsfag, men vel at mærke 
uden et klart videnskabsteoretisk fundament (modsat f.eks. medicin). 
Denne iboende spænding mellem det professionsrettede og det retsvi-
denskabelige skaber nogle særegne udfordringer for jurauddannelsen, 
som vedkommer os alle. Den perfekte jurauddannelse findes ikke, men 
den kan altid gøres bedre. Første skridt er at rejse en tiltrængt debat. Jeg 
mener tilmed, at debatten er for vigtig til, at vi kan gøre, som vi plejer, og 
drøfte forholdene på de indre linjer. Jura er en samfundskritisk uddannel-
se, og samtalen bør løftes ud i det offentlige rum. Dette er måske særligt 
påtrængende nu, når de politiske magthavere barsler med uvelkomne 
planer om at reducere uddannelsen. Tidligere var hverken professorer, 
studerende eller færdiguddannede jurister blege for at sætte pen til papir 
for at revse eller rose jurastudiet.  
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Eksempelvis kan nævnes debatten i 1833 om brugen af privatmanuduktion og de stu-
derendes studievaner.46 Nævnes kan også den intense offentlige debat i både dagbla-
de og lærde skrifter om professorenes forpligtelser, som en censor startede i 1860, og 
som pågik i flere år og udløste et åbent protestbrev fra 151 studerende.47 Bemærkel-
sesværdigt er det, at Viggo Bentzon som dekan deltog i debatten som skarp kritikker af 
uddannelsen forud for 1902-reformen.48 Den offentlige debat om jurastudiet fortsatte 
ind i det 20. århundrede, hvor fremtrædende professorer som Alf Ross, Bernhard 
Gomard og Bent Christensen tog til orde.49 Emnet var i øvrigt på dagordenen til Nor-
disk Juristmøde i 1972 med indlægget »juristbildningen« fra Peter Lødrup.50 Gennem 
opslag i fagbibliografier kan man få et indtryk af debattens sprudlende karakter i pe-
rioden omkring 1960-85 (med især mange bidrag i især Juristen, Stud.Jur. og Advo-
katbladet).51 

Til sammenligning er fraværet af åben debat de seneste årtier, særligt af 
offentlige indlæg fra universitetsjurister,52 og navnlig dem med tilknyt-
ning til Københavns Universitet, nærmest larmende. Udenforstående 

 
46. A.B. Rothe: Bemærkninger angaaende Privat-Manuduction til den fuldstændige juridiske 

Examen ved Kjøbenhavns Universitet, 1833, F.E. Elberling, Om det juridiske Studium 
ved Københavns Universitet, 1833, Maanedsskrift for Litteratur, 1833/9, s. 526 ff., F.E. 
Elberling, Fornøden Oplysning til Recensionen i Maanedsskrift for Litteratur, 1833, 
Maanedsskrift for Litteratur, 1833/10, s. 483 ff. og T. Algreen-Ussing: Ogsaa nogle 
Bemærkninger om det juridiske Studium ved Kjøbenhavns Universitet, Bibliothek for 
dansk Lovkyndighed, 1833/1, s. 602 ff. 

47. Se Otto Müller: Om det juridiske Studium og den juridiske Examen ved Kjøbenhavns 
Universitet, 1867, s. 6 ff. med henvisninger. 

48. Viggo Bentzon: De juridiske Eksaminer i Tyskland og Danmark, UfR 1900 s. 657 ff. 
Sml. Mikael S.L. Henriksen: Om Reformer ved det juridiske Studium og vor Eksamens-
ordning, 1900, og Niels Lassen: Om Uddannelsen af Juridiske Embedsmænd i Preussen, 
UfR 1871 s. 1025 ff. 

49. Se særligt Alf Ross: Reform af den juridiske Uddannelse, UfR 1948B s. 145 ff., Bern-
hard Gomard: De samfundsvidenskabelige studier, Juristen F, 1968, s. 139 ff. og Bent 
Christensen: Den juridiske uddannelse: Et indlæg i en debat, Juristen F, 1968, s. 246 ff. 

50. Förhandlingarna vid det tjugosjätte nordiska juristmötet i Helsingfors den 24-26 augusti 
1972, s. 193 ff. og 211 ff. 

51. Jens Søndergaard: Dansk Juridisk Bibliografi 1950-1971, 1973, s. 452 ff., Jens Sønder-
gaard: Dansk Juridisk Bibliografi 1972-1980, 1983, s. 225 f., Jens Søndergaard: Dansk 
Juridisk Bibliografi 1981-1984, 1986, s. 158 f., og Jens Søndergaard: Dansk Juridisk 
Bibliografi 1985-1987, 1990, s. 140 f. 

52. Af nyere bidrag kan dog nævnes Thomas Wilhelmsson: Udviklingen af juristud-
dannelsen i Norden ved Forhandlingerne ved Det 38. nordiske Juristmøde i København, 
21.-23. august 2008, bd. 1, s. 499 ff., og debatten i bd. 2, s. 561 ff. og Torsten Iversen: 
Jura som universitetsfag, i Birgit Liin m.fl. (red.): Festskrift til Palle Bo Madsen, 2021, 
s. 52. 
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kunne nemt få indtrykket af en vis berøringsangst eller ligegyldighed. 
Det må der laves om på! Lad os få oplyste og åbne debatter forud for de 
kommende studiereformer.  
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