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Retorikk 
og 
kunsten å skrive jus

Innhold
•	Juridisk skriveteknikk
-	Overbevisningens kunst: Retorikk
-	Språklige grep i juridisk skriving
-	Om praktiske oppgaver til eksamen
-	Om teorioppgaver til eksamen




Hva vil det si å kunne jus?
-	Klare å finne fram til lovtekster og andre kilder
-	Forstå hvordan dette skal tolkes (metoden)
-	Forstå hvordan reglene skal brukes i en konkret virkelig sak
-	Formidle din oppfatning på en overbevisende måte
•	Som part: skape tillit til din måte å se saken på
•	Som dommer: skape tillit til at dommen er riktig
•	Som offentlig saksbehandler: begge deler

Retorikk	
•	Juridiske tekster er nær beslektet med talekunst

•	Hvor kommer talens overbevisende kraft fra? 
•	Hvordan holde den røde tråd?

•	Grekerne ”oppdaget” retorikken
•	Sofistene (ca 400 f.Kr.) studerte mislykkede og vellykkede talere
•	Systematiserte suksesskriteriene og startet talerskoler
•	Aristoteles deler inn virkemidlene i tre grupper som bør kombineres:
•	Logos
•	Ethos
•	Pathos
Retorikk	
•	Logos
•	Logiske, rasjonelle argumenter
•	Eks: Effektivitet, økonomi, nytte, kvalitet, tilgjengelighet
•	Ethos
•	Argumenter som etablerer troverdighet
•	Eks: Tillit, rettferdighet, tradisjon, solidaritet, verdighet, moral
•	Taleren som person er også svært viktig for troverdigheten
•	Pathos
•	Argumenter som vekker de sterkere følelser
•	Eks: Frykt, kjærlighet, håp, beundring, lykke og hat
Retorikk
•	Romerne videreutviklet retorikken
•	Viktig verktøy for lederne og rettssystemet
•	Cicero – betydningsfull advokat og senator ( født 106 f.Kr.)
•	Romerske lærebøker brukt i 1500 år
•	I dag
•	Psykologisk sett har ikke homo sapiens forandret seg mye
•	De gamle grepene er fortsatt kraftfulle (Les om Obama)
•	Økende interesse i mange bransjer
•	Retorikkfaget tilbake til norske skoler etter 100 års fravær



Retorikkens hovedpunkter
•	Intellectio
•	Å tenke gjennom og forberede seg på talesituasjonen
•	Eks: Målgruppe, situasjon, tidspunkt
•	Jus eks: Partsinnlegg, utredning, møte, vedtak,  brev, mediekontakt
•	Inventio
•	Finne de riktige teser, argumenter og bevis
•	Ulike typer ”bevis”: Fakta, statistikk, sitat, eksempler, egne tanker mm
•	Jus eks: Støtte i relevante rettskilder og dokumenterte fakta
•	Tese må være kort, klar og konkret
•	Jus eks: Klare problemstillinger. Entydige konklusjoner (krav, vedtak, dom)


Retorikkens hovedpunkter 	
•	Dispotio
•	Finne den effektive rekkefølgen
•	Cicero: ” Det er like viktig for en taler å ordne argumentene sine som det er for en hærfører å stille opp troppene sine på riktig måte”
•	Klassisk mønster: Innledning – Bakgrunn – Tese – Argument – Avslutning.
•	Jus eks: Advokatenes prosedyrer

Retorikkens hovedpunkter 	
•	Elocutio
•	Finne riktige ord og språkstil
•	Eks: gjentagelse, kontraster, metaforer
•	Obamas valgkamp 2008: ”Bush har brukt åtte år til å grave middelklassen ned i et hull. Nå planlegger McCain å bruke spaden til å grave dypere.”
•	Jus eks: Mindre rom for ”poetisk frihet”, men ordvalg er viktig
•	Memoria
•	Å huske det man skal si
•	Romerne hadde ikke pc...
•	Viktig for talere å ha øyekontakt med sitt publikum
•	Jus eks: Loven krever at advokaters prosedyre skal være muntlig
Retorikkens hovedpunkter 	
•	Actio
•	Bruk av kroppsspråk og stemme
•	Stor betydning for talens kraft. 
•	Følelser smitter.
•	Jus eks: Famlende adferd skaper tvil om juridisk holdbarhet

•	Analysis
•	Vurdere det du har sagt eller skrevet
•	Be om tilbakemelding fra kollegaer og mottakere – for å bli enda bedre.
Ethos 
og sjangerkrav
•	Hva er en sjanger?
•	Teksttype som er utviklet for et bestemt bruksområde. 
•	Bestemte kjennetegn for stil, innhold og virkemidler.
•	Jus eks: Lovtekst, dom, prosedyre, forvaltningsvedtak, lærebok, avhandling, eksamen
•	Hvem definerer reglene for en sjanger?
•	De toneangivende i hvert kommunikasjonsfelleskap
•	Innen jusen er dommerne i Høyesterett dominerende
•	Sjangerkrav er ramme alvor!
•	Brudd med sjangerkrav svekker tilliten til forfatteren generelt
•	Tap av ”proffhet” er ikke bra for tekstens ethos
•	Forfatteren blir ikke tatt alvorlig av dem som kan ”koden”
•	Brudd egner seg bra til humor – ikke til jus
Fra en høyesterettsdom 13.03.08
•	Grunnlaget for tiltalen var beskrevet slik:
    ”Fredag 11. august 2006 kl. 16.53 på X postkontor uttalte han tilkundebehandler B, ”don’t make me angry”, ”du skal dø”, ”jeg skal banke deg”.

•	Retten sier:
     Det å uttale drapstrusler i en slik situasjon er såpass alvorlig at utgangspunktet på 15 – 30 dagers ubetinget fengsel får anvendelse. Personer som står for den direkte kundebehandlingen på offentlige servicekontorer har behov for et særlig vern. 

Variasjoner over en dom –
brudd på sjangerkrav?
•	1.
-	Det å uttale drapstrusler i en slik situasjon er så alvorlig at man i hvert fall burde gi 15 – 30 dagers ubetinget fengsel. Folk som driver med kundebehandlingen på offentlige servicekontorer skal ha et ekstra sterkt vern.
•	2.
-	Det å si sånt er jo kjempealvorlig, så vi burde minst gi 15 – 30 dagers fengsel. Det er skikkelig synd på de forsvarsløse damene på postkontoret, synes jeg.
•	3.
-	De gærningene som ypper med postfolka skal jeg jaggu få bura inn. Ingen bønn her!
•	4.
-	Det faktum at den her tiltalte person i sådan stund finner å kunne fremsette trusler om mord er utvilsomt så alvorlig at den Norske straffelovs reglers utgangspunkt om 15 – 30 dagers ubetinget fengsel må finne sin anvendelse. De personer som har sitt virke i offentlige servicekontorers direkte kundebehandling har i en sivilisert stat som vår et åpenbart behov for et særlig vern.

Hvordan lære seg å formidle juridisk forståelse?
•	Observér
-	Les dommer
•	Dommernes måte å skrive på er forbildet for alle jurister
•	Se mest på nye dommer – du vil ikke skrive som en olding
-	Les mønsterbesvarelser
•	Se på nettet hvordan de beste NMBU-studentene har gjort det
•	(Ingen skriver som en høyesterettsdommer etter ett kurs)
•	Praktisér
•	Bruk god tid på de første øvelsene – tenk mer språk enn paragraf
•	Få en venn til å lese kritisk gjennom – vær pirkete, men hyggelig
•	Øv deg flere ganger, så går det lettere på eksamen
Hvordan overbevise?
-	Basere argumentasjon mest mulig på objektive kilder
•	La autoritetene komme til orde, din frie synsing er ikke viktig
•	Dette er ikke noe du finner på, det er Stortinget som har laget loven
•	Det er ullent skrevet i loven, men Høyesterett har tolket det slik
•	Kildene kan sjekkes av motparten
-	Hvordan?: 
•	Bruk kildehenvisninger og sitater
•	Ha nøyaktige henvisninger og merk sitatene i teksten ” ”

Hvordan overbevise?
-	Ta leseren i handa og vise vei gjennom argumentasjonen
•	Leseren blir stresset hvis rekkefølgen er uventet
•	Leseren kan ubevisst bli ergerlig på forfatterens rot – dette gjør det litt vanskeligere å bli enig i konklusjonene
-	Hvordan?
•	Skape oversikt først
•	Formulere klare problemstillinger
•	Ta en ting om gangen
•	Fortelle hvordan ting henger sammen
Eks:
•	”Hovedspørsmålet er…”
•	”Når disse vilkårene er oppfylt er det avgjørende spørsmål…”



Hvordan overbevise?
-	Bruk språket mer bevisst enn du pleier
-	Hvordan?
•	Bruk presise ord – unngå vaghet
•	Bruk enkle ord når du kan – ikke skap unødvendig avstand
•	Bruk logisk oppbygging av argumenter
•	Bruk kort tid på det som er enkelt
•	Si det du er sikker på
•	Må du ta stilling til noe tvilsomt, så fortell hvor langt tvilen rekker 
•	Tilslørt tvil oppdages lett, og fjerner tilliten til resultatet

Hvordan overbevise?
-	Vær objektiv
-	Hvordan?
•	Folk forventer at du forteller om gjeldende rett – ikke dine forslag
•	Ikke la deg rive med av følelser, selv om den ene parten er et svin
•	Vær også djevelens advokat – se saken fra begge sider før du skriver
•	Er du part, så ta motpartens gode argumenter grundig opp

Ethos og sjangerkrav
på eksamen ved NMBU
•	Hvem definerer reglene for denne sjangeren?
•	«De toneangivende i hvert kommunikasjonsfelleskap»
•	Alle sensorene er jurister. Jobber i domstolene, politiet, departementene, Skatteetaten, Statens sivilrettsforvaltning, advokatkontorer osv.
•	Sensors sjangerkrav stammer fra deres egne opplevelser ved de juridiske fakultetene, men de er instruert om å skru kravene litt ned.
•	Sjangerkrav er ramme alvor!
•	Brudd med sjangerkrav svekker tilliten til forfatteren generelt
•	Tap av ”proffhet” er ikke bra for tekstens ethos
-	Ganske vanlige feil:
•	Stort fokus på egen skriveopplevelse
•	For muntlig stil eller overdrevent byråkratspråk
•	Skrivefeil og for mye overstrykning
•	Dårlig lesbarhet


Direkte linje til sensor?
•	"Jeg antar dessuten at den som skrev oppgaven ikke vil lure oss mer enn nødvendig, og at Peder Ås derfor bare eier grunn på den ene siden av veien."

•	”Ugyldighet er absolutt en del av avtaletolkningen. Men fordi dette kun brukes indirekte og jeg har dårlig tid vil jeg ikke si hva disse betyr da det allerede står i lovsamlingen.”

Med innlevelse
•	”Solidarisk gjeldsansvar betyr at kreditorene kan komme hjem til en tilfeldig person i selskapet å sikre seg eiendeler som svarer til lånet. Man sover dermed ikke rolig om nettene når kreditorene raser gjennom et konkursbo.”

•	”Skjønnsutøvelse er å se ting ut fra et mer menneskelig perspektiv. Det er på en måte å bruke hodet og hjertet sammen når man ser på saken og dens omstendigheter.” 

Kort sagt
 
•	”For når man driver en virksomhet er skatt noe av det strengeste.”

•	”I denne saken er det klart at Peder Ås har rett til et eller annet.”

•	”I avtaletolkning så går man nærmere inn i avtalen og prøver å tolke den.”

•	I kjønnsutøvelse ”skal” ingen ting skje, men det kan. 

Det er regler som skal tolkes…
•	”Det fremgår av faktum at grunneier kom løpende med kikkerten. En tolkning av det vil være at grunneier har sett personen uten kikkert og deretter brukt kikkerten. Siden grunneier måtte benytte kikkert for å se skikkelig så anser jeg ikke det for utilbørlig fortrengsel.”

•	”Det at Marte red vekk fra stien tolkes som en pause for hesten som hadde tråkket på steiner og godt for hesten.”

•	”Min tolkning av lovteksten og den kinkige situasjonen Marte Kirkerud havnet i, tilsier at Svein Nerigarden må lese Friluftsloven litt nøyere neste gang.” 

Løsningsforslag til JUS100 praktisk oppgave 11a 
Når det gjelder elgjakten kan utgangspunktet for drøftelsen tas i viltloven § 21, 2 som forbyr jakt fra «motorbåt» nær land. Det må først vurderes om båten til Adolf kan regnes som motorbåt. I sakens opplysninger er den omtalt som en robåt, og slike rammes ikke av forbudet. Men det går også fram at det i hvert fall denne kvelden var montert en påhengsmotor på båten, og at den ble drevet med motor fram til stedet jakten foregikk. Jeg mener at den motoriserte framdriften er nok til at Adolfs båt blir regnet som motorbåt i forhold til viltloven. Det kan videre spørres om det har noen rettslig betydning at motoren ble slått av og vippet opp av sjøen før selve jakten startet. På den ene siden kan man peke på at jakt fra robåt uten hjelpemotor ikke rammes av forbudet, men på den andre siden gjør ikke regelen noe unntak for motorbåter som har slått av motoren. Det avgjørende må være at båten er utstyrt med en motor, og Adolfs båt må dermed regnes som «motorbåt» under jakten.
Det neste vilkåret i § 21, 2 gjelder avstanden fra land. Forbudet gjelder innenfor 2 km.  I vår sak går det fram at elgjakten foregikk 200 m fra land. Altså var Adolf innenfor det forbudte området, og jakten var ulovlig.

Oppgave om riding i utmark
- varianter over første setning (1)

•	«Det første vi må gjøre er å tolke dette området som innmark eller utmark. Det nærmeste jeg kan tolke dette som innmark er hvis vi skulle valgt å kalle dette området for et kulturbeite, men slik jeg leser det må det brukes oftere. Området er derfor utmark.» (paragrafhenvisning mangler)

•	«For å finne ut om Martes ridning var i strid med loven må jeg først fastslå om ridningen foregikk i innmark eller utmark.»


Oppgave om riding i utmark
- varianter over første setning (2)

•	«Etter å ha sett på § 2 og § 3 kommer spørsmålet om hva som er innmark og utmark. Da ser jeg på § 1a. Der står det at: …    Så Martes ridning på stien var lovlig og hun har dermed loven på sin side.»

•	«M. Kirkerud ble med hest funnet på lyngbevokst slette nær Lyngmoen av S. Nerigarden (anmelder). Lovligheten skal nå gjøres rede for.»

•	«I § 1a står det definert hva som er innmark og hva som er utmark. Hva var det Marte var på?»






Praktiske oppgaver 
•	Før du skriver
•	Les hele historien – faktum i saken
•	Inneholder spørsmålet kanskje flere spørsmål som bygger på hverandre?
•	Bla opp i loven, finn aktuelle paragrafer og få overblikk
•	Oppgaveteksten gir ofte tips om hvilke lover du skal bla i – noe ut over dette forventes som regel ikke
•	Les faktum en gang til – nå med lovteksten i bakhodet
•	Finn de opplysningene i faktum som kan brukes i forhold til loven 
•	Ikke alle opplysninger i faktum har betydning for oppgaven

Praktiske oppgaver:
Problemstillingene
•	Hva er hovedspørsmålet?
•	Skrives aller først
•	På eksamen er det som regel ferdig formulert
•	Husk at hvert spørsmål skal ende opp med et klart svar
•	Del hovedproblemstillingen opp i mindre problemstillinger
•	Ofte følger dette strukturen i reglene
•	Eks: ”Kan denne loven brukes?”, ”Er Peder Ås part i saken?” ”Er vilkåret oppfylt?”,  ”Vil dette unntaket ha betydning?”

Praktiske oppgaver:
Tolkning
•	Start med å presentere den regelen som gir svaret på hovedspørsmålet
•	Eks: ”Utgangspunktet for drøftelsen er fvl. § 18”
•	Hvis paragrafen må leses i sammenheng med andre, så forklar

•	Ta så for deg et vilkår om gangen 

Praktiske oppgaver:
Tolkning
•	Tolkningen av et vilkår
-	Si presist hvor vilkåret finnes. 
•	Eks: fvl. § 6,1 bokstav e
•	Hvis leddet i paragrafen er uoversiktlig angis setningsnummer: § 6,1 bokstav e, tredje punktum
-	Marker nøkkelordene i loven som sitat. 
•	Eks: … Spørsmålet blir da om det forelå ”særlige grunner”

Praktiske oppgaver:
Tolkning
-	Noen begreper i loven bygger på andre – må da behandles i riktig rekkefølge
•	Definisjonsregler
•	Eks fvl. § 2: 
	Var det i denne saken et ”enkeltvedtak”?
	Vedtak?
	Avgjørelse … offentlig myndighet … bestemmende …?
-	Alle vilkårene i en regel må behandles selv om de står i forskjellige paragrafer
Praktiske oppgaver:
Tolkning
-	Er det flere rettskilder å ta hensyn til ved tolkningen av akkurat dette begrepet?
•	Forarbeider, dommer ++
•	Jo, men lite tilgjengelig på eksamen på UMBs grunnkurs
•	På slik eksamen fokuserer du på naturlig språklig forståelse av ordlyden og det du skjønner er formålet med regelen.
•	Husker du klart et gullkorn fra læreboka om noe mer, så kan du gjerne ta det med. Kan gi ekstra bonus.
Praktiske oppgaver:
Subsumsjon
•	Ferdigtolket regel møter faktum
-	Regelen står klar
•	Eks: I innsjøer av denne typen kan man bruke påhengsmotor med inntil 9,9 HK
-	Du går til faktum og henter opplysninger
•	Vær presis
•	Eks: … ”Det er opplyst at Peders båt brukte en motor på 75 HK”
-	Sjekker om forholdet er innenfor regelgrensen
•	Eks: … ”Grensen er klart overskredet”
-	Trekker en delkonklusjon
•	Eks: … ”Kjøringen var dermed ikke lovlig”

Praktiske oppgaver:
Strukturering
•	Delkonklusjoner
-	Viktige små oppsummeringer underveis
•	Eks: … ”Kjøringen var dermed ikke lovlig”
•	Unødvendig tungt å skrive at ”Dette er en delkonklusjon”
-	Gjør det lett for leseren å følge dine tanker
-	Tren deg på korte presise overganger mellom hvert tema
•	Eks: Vilkåret om ”næringsdrift” er ikke oppfylt i vår sak. Det må da spørres om Peder hadde ”særlige grunner” til å få byggetillatelsen”

Praktiske oppgaver:
Konklusjon
•	Hovedkonklusjon på hver oppgave
•	Eks: Oppg. 1a) Kan Peder kreve innsyn etter fvl. § 18
•	Konklusjon skal gjenta hovedspørsmålet og være klar – uten forbehold
•	Eks: ”Konklusjon: Peder kan kreve innsyn etter fvl. § 18”
•	Eventuelle forbehold og forutsetninger hører hjemme i selve drøftelsen

-	Hva hvis oppgaven er litt upresist formulert?
•	Eks: Var det en saksbehandlingsfeil at brevet var sendt på denne måten?
•	Eks: Var jakten ulovlig?
•	Da må du finne regelen og forme en presis problemstilling selv
•	Denne besvares i konklusjonen
•	Eks: ”Utsendelsen var i strid med fvl. § 16,2”

Teorioppgaver
•	Ingen spesielle juridiske sjangerkrav her
•	Før du skriver
•	Tenk nøye over hvert ord i oppgaveteksten
•	Brainstorming og tankekart
•	Velg logiske avgrensninger av tema hvis det kan bli stort
•	Innledning
•	Skap oversikt hos leseren – da ser han dessuten at du har oversikt
•	Sett temaet kort inn i en større sammenheng, så zoomer du inn
•	Hvis du har valgt en spesiell avgrensning av tema, så si det her


Teorioppgaver
•	Hoveddel
-	Oppbygging må tilpasses oppgaven 
-	Vanlige ting å ha med når man skriver om regler:
•	Hovedregler beskrives først
•	Grei ut om begge sider av regelen – vilkår og virkning
•	Bruk gjerne eksempler – fra dommer eller egen fantasi
•	Fortell hvorfor vi har en slik regel – hvilke hensyn ligger bak?
•	Beskriv eventuelt viktige unntak fra hovedregelen
•	Oppsummering til slutt trengs ikke

Uansett eksamensresultat kan du gjøre lynkarriere som miljøbyråkrat!
•	Når tiden er knapp og hodet er tomt – bruk verbalkompilatoren:
•	http://tauboll.no/verbalkompilator.xls

•	Kan man tilrettelegge målsettingen for en ønsket og bærekraftig utnytting av ressursgrunnlaget, opprettholdes en verdifull sammenkopling av interessene med henblikk på et verdibasert globalperspektiv.	 
•	Hvis man vurderer å evaluere situasjonen for en ønsket og miljøvennlig organisering av kulturlandskapet, foretas en forsvarlig sammenkopling av problematikken for å opprettholde en sunn og harmonisk utvikling.
•	Pluss 678.223.072.847 andre formuleringer med bra ethos, bare et tastetrykk unna.	


