
Transskription af podcast om jura på KU  
 

Ida: Ved du, hvor mange af dem der læser jura, der ender med også at blive advokater? 

Jonas: Jeg mener, statistikken ligger på omkring en tredjedel faktisk. Jeg tror mange har i hvert fald en 

forestilling om, at nærmest alle der læser jura ender med at blive advokater, men et er langt fra 

virkeligheden. 

[Musik] 

Ida: Du lytter til KU studieliv. Jeg hedder ida og selv studerende på KU og i den her podcast serie snakker 

jeg med andre studerende om deres studieliv. 

I det her afsnit taler med Jonas, som læser jura på femte semester. KU’s største bacheloruddannelse 

med cirka 800 nye studerende per årgang. Men hvor faste stamhold gør, at man ikke føler sig fortabt i 

mængden. 

[Musik stopper] 

Ida: Kan du prøve at fortælle lidt overordnet, hvad vil du sige, man har lært, når man har læst jura? 

Jonas: Altså jeg synes, det fedeste ved studiet er nærmest det her med, at man får en værktøjskasse. 

Man lærer at løse rigtige problemer, og man kan i sidste ende, når man er færdig med studiet, løse 

virkelige problemer. 

Det er, hvad enten det er inden for familieret, hvor man kan hjælpe folk i skilsmissesager eller 

straffesager, hvor man kan hjælpe tiltalte. Eller på et advokatkontor, hvor man kan løse erhvervsretlige 

problemstillinger og lignende. Så jeg synes, det er rigtig fedt, at man får nogle værktøjer og faktisk, når 

man står over for et problem, har noget konkret som man kan bruge til at løse problemet. 

Ida: Hvorfor valgte du at læse jura? 

Jonas: Jeg var faktisk i praktik i ottende klasse på. I sådan noget rigtig klassisk skolepraktik, hvor man 

kommer ud og skal finde en eller anden virksomhed, som har lyst til at tage en uge, selvom man måske 

forstår knap så meget i den alder… Så bed det sig alligevel fast i mig, og jeg synes, at det var et virkelig 

fedt indblik man fik.  

Jeg var i retten i Sønderborg, hvor jeg kommer fra, hvor jeg fik lov til både at se nogle af sagerne, og så 

fik jeg også lov til at følge nogle af dommerne i deres daglige arbejde derude. Det bed sig simpelthen 

fast og gjorde, at da jeg stod for et par år siden og skulle vælge mit studie, så følte jeg mig ret overbevist 

om, at det var det, jeg gerne ville. 

Ida: Så du har simpelthen haft det i baghovedet siden ottende klasse.  

Jonas: Det har i hvert fald altid ligget i mit baghoved, ja bestemt. Jeg har prøvet at overveje andre ting 

også fordi jeg synes at det hører til i enhver sund proces, at man overvejer sine muligheder, og at man 

også overvejer, om der er andet, der kunne interessere en. 



Jeg kan huske, at jeg endte med selv at skifte fra, at jeg ville have læst forsikringsmatematik i sidste 

øjeblik, til at jeg alligevel falde tilbage på jura, fordi det var alligevel det der føltes mest rigtigt i maven. 

Ida: Har det også vist sig at være det rigtige? 

Jonas: Bestemt, ja. Jeg elsker studiet, jeg synes det er virkelig fedt. Jeg synes det er virkelig spændende 

og det sociale liv også i hvert fald noget, jeg oplever som rigtig godt. 

Ida: Jeg har tænkt lidt på det her med, jura er jo et ret stort studie, det er et af de største KU har. Så kan 

det ikke være lidt svært nogle gange at finde sig til rette i, når man for eksempel starter omkring 800 på 

en årgang? 

Jonas: Jo bestemt. Jeg tror også, at en tematik som ensomhed det fylder i hvert fald på jurastudiet, fordi 

man hurtigt bliver en ud af mange. At engagere sig i studielivet kan i hvert fald helt sikkert betale sig. 

Det er sådan at når man starter på studiet, så kommer man heldigvis på nogle stamhold, sådan at man 

har en fast gruppe, som man følger de første 2 år på studiet. Hvor at senere hen på studiet, i takt med at 

man får valgfag, så bliver man spredt ud blandt de andre på samme årgang. 

Ida: Okay, så det hjælper på det sociale, at man ligesom får det her stamhold. 

Jonas: Ja, det synes jeg. Det bliver i hvert fald ens base de første par år på studiet. Men jeg synes at i 

takt med, at man kommer længere på studiet og bliver spredt ud på de her forskellige valgfag, så synes 

jeg, at det rigtig godt kan betale sig at have nogle andre forbindelser ud over sit stamhold. Det er her, 

man så selv skal gøre noget for at række ud. Det kan i hvert fald betale sig at deltage i noget frivilligt 

arbejde eller i en studenterforening eller lignende. 

Ida: Er der nogen af de frivillige tiltag, som du er med i? 

Jonas: Jeg har været tutor 2 gange på jurastudiet og det har betalt sig rigtig godt i forhold til at få en stor 

omgangskreds. Både fordi man møder de andre tutorer og får et rigtig godt sammenhold med dem i 

løbet af sin studietid. Og samtidig møder man en masse nye studerende, som du med til at give en god 

velkomst til jura. Som du sidenhen så i løbet af ens tid på jura, som møder man dem på gangene og man 

møder også sine andre medtutorer. Det gør bare rigtig meget, at man ser et velkendt ansigt, når man 

går rundt på gangene, så man ikke bare føler sig som en ud af mange. 

Ida: Hvordan oplevede du din egen studiestart? 

Jonas: Rigtig god, selvom det var nervepirrende at komme fra hele vejen fra Sønderjylland til København 

og være nyflyttet hertil, så synes jeg, at blandt andet særligt fordi min tutorer gjort en rigtig god indsats 

for at tage hånd om os alle og sørge for, at vi lærte hinanden at kende. Så endte det med at være ret 

vellykket. Selvom jeg husker i hvert fald, at jeg var nervøs, da vi startede. Men ja, det er jo tilfældet for 

de fleste. 

Ida: Hvor hurtigt gik den nervøsitet over? Kan du huske det? 

Jonas: Jeg tror, at meget af det gik væk i løbet af den første måned på studiet. Jeg synes særligt det 

med, at man har en studiegruppe, gør rigtig meget på universitetet. At man finder så sin egen lille 

mindre gruppe blandt klassen, hvor man så både kan få noget socialt og noget fagligt. 

Ida: Bliver I tildelt studiegrupper? 



Jonas: Ja det gør vi på de første tre semestre af studiet, der får vi tildelt studiegrupper hvor vi så blander 

for hvert semester. Sidenhen på fjerde semester så kan man vælge sin egen studiegruppe. Det er så en 

god måde at også komme til at snakke med nogle af dem, man måske ikke naturligt havde rakt ud til i 

første omgang i hvert fald. 

[KORT SKILLER AFSPILLES] 

Ida: Hvad plejer folk at sige som det første, når du fortæller, at du læser jura? 

Jonas: Altså ofte så synes de fleste at det er ret imponerende, tror jeg, og siger ofte at det lyder meget 

tungt… At ja, det lyder som et tungt studie, og at ”Uh, skal man ikke læse supermeget for at komme 

igennem det?” 

Ida: Og hvad svarer du så på det? 

Jonas: Det svarer jeg som oftest at jo det er der i hvert fald noget sandhed i, men studiet er, ja, det er i 

hvert fald til at komme igennem. Folk får det til at lyde som om, at det kunne de aldrig. Jeg tror faktisk 

rigtig mange kan relatere til jura på rigtig mange måder. Det er jo noget som er almindelige samfund, 

som vedrører os alle. Vi lever jo alle sammen, så siger under loven, hvilket er lidt en cheesy måde at 

udlægge det på, men det er jo noget, der vedrører os alle. Derfor så tror jeg også, de fleste kan relatere 

til det på et eller andet punkt, og det berører os alle på forskellige tidspunkter i vores liv. 

Ida: Kan du prøve at fortælle lidt om hvordan uddannelsen er opbygget? 

Jonas: Ja uddannelsen er opbygget Sådan at de første 4 semestre har man obligatoriske fag. Det vil sige 

de første 2 år af studiet og de obligatoriske fag er en blanding både af noget offentlig retligt, så at sige, 

og noget privat retligt. 

Det vil sige, at noget af det handler om offentlige myndigheder i form af forvaltningsret. Og så er der 

også noget om strafferet, som også er offentlige myndigheder. Så er der så privatretten, som tvister 

mellem private, for eksempel erstatningsspørgsmål. Og sidenhen så får man, når man kommer lidt 

længere på studiet, mulighed for at tage nogle valgfag, hvor man kan vælge i retning af det, der 

interesserer en. Og på overbygningen på kandidaten har man et par obligatoriske fag og ellers rigtig 

meget plads til at tage valgfag faktisk. 

Ida: Er der mulighed for at tage på udveksling, når man læser jura. 

Jonas: Rigtig god mulighed når man går på bacheloren, kan man rejse rundt indenfor Europa og 

sidenhen på kandidaten kan man rejse, ja, rundt i hele verden. Københavns Universitet har nogle 

samarbejdsaftaler med nogle universiteter rundt omkring, og man har også mulighed for at søge andre 

universiteter, udover det, så skal man bare selv stå for det. 

Ida: Er det noget du godt kunne tænke dig? 

Jonas: Ja Jeg har faktisk lige søgt i den her måned om, at jeg gerne vil af sted på kandidaten, og har søgt 

nogle forskellige steder i Australien. 

Ida: Spændende. 

Jonas: Ja. 



Ida: Hvorfor Australien? 

Jonas: Det var blandt andet fordi, at jeg i mit sabbatår, før jeg startede på jura, altså. Der ville jeg gerne 

have været til Australien, men kom det ikke fordi jeg rent praktisk ikke lige kunne få det til at gå op 

dengang. Så valgte jeg bare, så tænkte jeg, så er det jo nu jeg skal gøre det i stedet. 

[KORT SKILLER AFSPILLES] 

 

Ida: Du nævner, at du i starten af uddannelsen får nogle studiegrupper, som så skifter hvert semester. Er 

der en stor mængde gruppearbejde, eller hvordan bruger i de her studiegrupper til daglig? 

Jonas: Ja, gruppearbejde fylder faktisk rigtig meget på jurastudiet. Det er sådan, at til langt de fleste 

seminarer, der skal man faktisk fremlægge. Vi tager udgangspunkt i nogle cases, hvor man i sin 

respektive studiegrupper enten får tildelt en part i sagen, eller man kan også få tildelt en rolle som 

dommer eller lignende. 

Det lyder mere formelt end det nødvendigvis er, fordi realiteten er, at man stiller sig op til tavlen, og så 

fremlægger man sit bud på, hvordan den her tvist skal løses. Og nogle gange så fra et hvis synspunkt, 

derefter er der en anden gruppe, der tager jeg over, fortæller det andet synspunkt på sagen. Og løbende 

så kommer underviseren med sit input på og deres synspunkter, hvor man kunne have stillet skarpere, 

hvor ens fokus var lidt forkert, måske. Så på den måde, ved blandt andet også at begå nogle fejl, får man 

forbedrede sine juridiske evner. 

Ida: Så Det er næsten sådan et lille skuespil man stiller op? 

Jonas: Ja, Det kan man sagtens kalde det. Det er som en lille mini retssag, men på en måde hvor man 

ikke skal have ondt i maven over at man skal stå foran en masse folk, fordi man vender sig rigtigt hurtigt 

til det. Jeg ved, at der er jo mange der måske er knap så glade for at fremlægge og synes, det er 

nervepirrende at stå over for en stor gruppe af folk. Men fordi der er den her det her konsensus om, at 

vi er i tingene sammen, og folk er er her virkelig for at lære noget, så oplever jeg, at folk hurtigt finder sig 

trygge i det. 

Ida: Hvor meget er man så på sit stamhold i undervisning og hvor meget har man forelæsninger? 

Jonas: Man har omkring 10 til 15 timers undervisning om ugen. Delvist så foregår noget undervisning på 

de her seminarer, og som vi måske har… ja, jeg vil skyde man har 4 til 5 om ugen af dem af 2 timers 

varighed, typisk i hvert fald det første år på studiet. Hvor man så har undervisning med sin klasse og det 

er sådan, det er meget lidt ligesom… jeg synes i hvert fald, det mindede meget om den undervisning 

man kendte fra gymnasiet for eksempel, hvor man har undervisning med sit faste stamhold, og 

undervisning er meget interaktiv, og læreren spørger spørgsmål.  

Kontra det så er der forelæsningerne, hvor det er mere lytte-fokuseret. Man sidder ned, der bliver 

spurgt knap så mange spørgsmål, der er mulighed for at spørge spørgsmål, men fokus er i hvert fald på 

at lytte. Og dem plejer der at være et par stykker af om ugen også. 

Ida: Kan du prøve at sætte nogle tal på hvor meget tid om ugen bruger du på læsning? Eller hvor mange 

sider er det, eller? 



Jonas: Det kan variere ret meget, men typisk vil det være mellem 100-200 sider om ugen. Det springer 

fra uge til uge og så nogle gange så går det lidt i en bølge, hvor nogle gange har man mere læsning for at 

man så har mindre den efterfølgende uge. Man får sådan en lille regel når man starter på jura, der plejer 

at hedde, at man læser 10 sider på en time. Det plejer at være en tommelfingerregel. 

Det lyder for nogle meget langsomt, og det er det givetvis også. Det tager lang tid at læse tingene, fordi 

bøgerne er meget komprimerede, og hvis man i hvert fald tager noter til det, så ender det i hvert fald for 

mange, jeg har i hvert fald selv oplevet, at det egentlig ramte ret godt med de der 10 sider per time. Så 

hvis man regner det op, hvis det er mellem 100 til 200 sider, så er det jo mellem 10 til 20 timer. Det kan 

variere på hvor meget man skal læse om ugen. 

Ida: Hvordan strukturerer du så din hverdag, når der er så meget læsning? 

Jonas: Så altså for mig bliver det ofte et udgangspunkt om, at hvis jeg ikke, altså hvis jeg ikke skal noget, 

så læser jeg så. Hvad hedder det? Udgangspunktet er altid, at medmindre jeg har undervisning eller har 

planer eller andet, så bruger jeg tiden på at læse, og det kan man jo gøre på rigtig mange måder. 

Men samtidig har jeg også en tommelfingerregel om, at jeg ikke vil læse til for sent. Jeg er mere typen, 

der godt kan lide at bruge dagtimerne og læser mest effektivt i løbet af dagen og så om aftenen så… 

Hvad hedder det? Plejer i stedet at slappe af. 

Ida: Og hvad med i weekenden? 

Jonas: Altså weekenden har jeg også har været nødt til at læse en del, blandt andet på grund af sådan 

noget som studiejob, der også fylder i hverdagene. Så hverdagene bliver brugt både på undervisnings 

studiejob og læsning. Og så bliver jeg også mødt til at læse i weekenden, men der er også tid til andet, 

vel at mærke. 

Ida: Hvilket studiejob har du? 

Jonas: Jeg arbejder på et advokatkontor. 

Ida: Og hvornår fik du det? 

Jonas: Det fik jeg… jeg søgte jobbet i slutningen af andet semester, hvor jeg var til samtale, og så 

startede jeg på tredje semester. 

Ida: Og kan du prøve at fortælle lidt mere, hvad du laver på dit job? 

Jonas: Ja altså mit job er en blanding af, at jeg både laver juridiske undersøgelsesopgaver, hvor jeg får en 

problemstilling, som jeg skal undersøge. Det kan være både nogle retsområder, jeg kender, men det kan 

også være retsområder, jeg ikke kender. Så skal jeg ind og søge på litteratur indenfor emnet. Jeg skal ind 

og kigge på praksis. Kigge på for eksempel vejledninger for offentlige myndigheder, alt afhængig af 

hvilken opgave jeg sidder med. Men det kan også være andre opgaver, som er skrive nyhedsartikler, og 

andet forefaldende praktisk opgave. For eksempel hvis vi skal ud til en myndighed og hente nogle 

papirer, så kommer vi ud på en cykeltur, så det kan variere rigtig meget, hvad man sidder med. 

Ida: Er det normalt på jura at få et studierelevant job? 

Jonas: Ja studiejobs fylder ret meget på jurastudiet. Jeg tror faktisk, at ret mange har en opfattelse af, 

det har jeg i hvert fald selv, at hvis man kommer ud på den anden side af jurastudiet uden at have haft 



et studiejob, så er man ikke en særlig attraktiv kandidat på arbejdsmarkedet, selvom man måske endda 

har rigtig høje og fine karakterer. 

Jeg synes, det er gode ved det er, at man så får lov til at både supplere sit studie med noget praktisk, 

fordi man har, jo hvad hedder det? Studiet er jo fyldt med alt det teoretiske, så får man lige lov at lægge 

et praktisk låg ovenpå via sit studiejob, og så giver det også noget variation i ens hverdag. Fordi hvis man 

bare sidder og læser bøger alle ugens dage, så tror jeg også, at rigtigt mange ville kede sig og gå døde i 

det. 

Ida: Det er vel også en god måde, ligesom at få testet hverdagen af på? Altså hvordan det er at komme 

ud på den anden side på et tidspunkt? 

Jonas: Helt sikkert. Jeg oplever i hvert fald, at meget af det jeg laver, det forbereder mig på, at jeg kan 

fortsætte, hvor jeg er nu. Rigtig mange får faktisk job igennem deres– første fuldtidsjob igennem deres 

studiejob. Det er også det mindset, som er på rigtig mange af de her arbejdspladser, at de studerende 

de er der for sidenhen at få et job. 

Ida: Er der et karakterræs eller en forventning om, at høje karakterer også er vigtige for ens fremtid? 

Jonas: Altså jeg oplever i hvert fald, at karakterer betyder noget for rigtig mange på jura, og det er noget 

som altså som der bliver snakket om. Men samtidig er det også noget folk, som oftest holder for sig selv. 

Jeg tror i hvert fald kulturen peger hen imod at, der er rigtig mange, der har en ide om, at hvis man 

gerne vil arbejde på de større advokatkontorer, så kræver det et vist snit, men samtidig oplever jeg også, 

at der er andre veje til den slags jobs. Blandt andet hvis man får job inden for andre virksomheder i sit 

studiejob, så kan det godt være, at selvom man måske ikke har et snit på 8-9 stykker, så kan man 

alligevel godt finde en vej på en eller anden måde. 

Ida: Hvad drømmer du om når du er færdig med jurastudiet? 

Jonas: Altså min første tanke er at blive advokat og hvad der så skal ske derefter, det må tiden vise. 

Fordi når man først er blevet advokat, så har man også mulighed for at arbejde andre steder, blandt 

andet i private virksomheder. Der er rige muligheder for at arbejde for eksempel for større C25 

virksomheder, eller mindre for den sags skyld. Men virksomheder som Carlsberg eller LEGO eller Novo 

Nordisk, hvor man kan arbejde i deres in-house afdelinger. 

Ida: Ved du, hvor mange af dem der læser jura, der ender med også at blive advokater? 

Jonas: Jeg mener, at statistikken ligger på omkring en tredjedel faktisk. Jeg tror mange har i hvert fald en 

forestilling om, at nærmest alle der læser jura ender med at blive advokater, men det er langt fra 

virkeligheden. Rigtig mange ender med at arbejde indenfor det offentlige eller i private virksomheder. 

Ida: Og hvordan er det, man bliver advokat? 

Jonas: Ja advokat-vejen er jo en treårig uddannelse efter studiet. Det er sådan at man læser en bachelor 

og en kandidat samlet 5 år og så sidenhen, så kommer man i lære som advokatfuldmægtig, hvor man 

formelt er tilknyttet en advokat og så at sige at ”i lære”. Og jeg siger, at det er en formelt, fordi min 

oplevelse er i hvert fald, at det ikke er sådan, at man arbejder- Man er ikke vedkommendes højre hånd 

nødvendigvis, bare fordi man formelt på et papir er tilknyttet dem. 



Når man er advokatfuldmægtig, så arbejder man fuldtid og har grundlæggende de samme opgaver, som 

advokaterne har. Og de forbereder i hvert fald en på, at man bliver advokat. 

Advokatfuldmægtiguddannelsen involverer også uddannelse i sig selv, og man skal bestå en 

advokateksamen blandt andet, for at få sin bestalling efter de her 3 år. 

[KORT SKILLER AFSPILLES] 

 

Ida: Kan du prøve at fortælle, hvilke frivillige fællesskaber eller muligheder der er på jurastudiet? 

Jonas: Ja altså… jeg har jo allerede fortalte lidt om muligheden for at blive tutor på studiet. Men 

derudover er der også muligheder for at være med i studenterforeninger der afholder arrangementer på 

jura. Jeg ved, at der findes organisationer, der holder forskellige oplæg, hvor de inviterer rundt på 

forskellige advokatkontorer rundt i byen, hvor man kan komme og høre et fagligt oplæg fra nogle 

eksperter på området eller fra nogle advokater, der sidder med tingene i praksis. Så man på den måde 

kan få lidt smag for, hvordan nogle af de her teoretiske ting er at arbejde med på den anden side af 

studiet. 

Der er blandt andet også en fest- et festudvalg, så at sige. Der er noget, der hedder Juridisk 

Diskussionsklub. Det er i hvert fald nok den største studenterorganisation på jura, som holder 

fredagsbar ovre på jura, der bliver holdt fredagsbar omkring hver anden fredag på studiet, hvor der er 

god mulighed for at slå sig løs, drikke nogle øl og have det sjovt med sine venner. 

Ida: Så diskussionsklubben det er simpelthen festudvalget. 

Jonas: Ja, det er… man må sige navnet henleder tankerne på noget helt andet, end hvad det 

virkeligheden drejer sig om. Men de holder faktisk også andet end fester. Det ville være synd kun at 

tildele dem det.  

De holder blandt andet også sådan noget som processpil, så hvor man kan komme i Højesteret og 

procedere med en gruppe. Så man får tildelt en case, og så sidder man i løbet af… nogle af dem strækker 

sig endda over måneder, nogle af de her processpil, der findes. Og man kan komme til udlandet og 

procedere mod andre jurastuderende fra andre lande i nogle af de her case competitions. 

Ida: Her til sidst kunne jeg godt tænke mig at høre dig om du har et godt KU hack? 

Jonas: Jeg synes at hvis man lister lidt rundt på campus, så kan man nogle gange godt finde nogle 

tomme lokaler, klasselokaler og lignende, så jeg plejer nogle gange med mine venner eller min 

studiegruppe og tage hen på nogle af de andre gange og se om vi kan finde tomt klasselokalet stedet for 

og sidde og derinde læse. Det er i hvert fald rigtig, rigtig hyggeligt. 

Ida: Tusind tak Jonas, fordi du ville fortælle om dit studieliv  

Jonas: Selv tak. 

[MUSIK] 

Ida: Hvis du bliver nysgerrig på jura, kan du læse mere på studier.ku.dk. Du kan også møde mange flere 

studier på Instagram @kustudieliv. 



Tak fordi du lyttede med. 

 


