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KOMMENTAR: De studerende skal tage ansvaret for at få en god uddannelse i stedet 

for at tænke på image.

Advokat Kristian Strandberg Dreyer sender en opfordring til de jurastuderende om at stramme op og fokusere på deres 

studier i stedet for at arbejde. | Foto: PR

Flere medier har i den seneste tid bragt artikler om stressede jurastuderende, og Djøf 
Studerendes formand har i den anledning opfordret advokatbranchen til ikke blot at fokusere 
på karakterer. Her føler jeg behov for at deltage i debatten - med risiko for at fremstå som en 
gammel gnaven advokat, hvilket imidlertid slet ikke er min intention.

Ved siden af mit job som advokat er jeg ansat på Det Juridiske Fakultet som ekstern lektor, og 
har i en årrække også konstateret, at de studerende er stressede, og ikke møder velforberedte op 
til undervisningen. At de studerende har stress, er et faktum, og skal anerkendes og tages 
alvorligt. Men de studerende bærer selv en stor del af ansvaret herfor. 

Når jeg således spørger mine studerende, hvorfor de er stressede over pensum og 
undervisningen, er svaret, at de har for meget arbejde ved siden af studiet og har svært ved at få 
studielivet, arbejdslivet og det sociale liv til at hænge sammen. Mit helt klare indtryk er, at de 
studerende fokuserer for meget på prestige og går efter studiejobs, som de i realiteten ikke har 
tid til og heller ikke bør hellige sig til i så stort omfang. 
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Mit bjæf er rettet mod både de studerende 

såvel som mod advokatfirmaerne.

ADVOKAT KRISTIAN STRANDBERG DREYER 

I stedet burde mange studerende fokusere noget mere på det gode studieliv og studierne og 
drosle ned på deres studiejob. Mange studerende føler, at det er svært at leve som studerende 
på SU og prioriterer deres studiejob højere. Faktisk så højt, at det går ud over fordybelsen i – og 
forståelsen af – pensum. Og det bliver en ond cirkel. 

Jeg møder velforberedt op hver uge til undervisning og har planlagt en god og fordybende 
undervisning, men kun halvdelen møder op, fordi de er på job, og de fleste har sjældent læst og 
forberedt sig til timen. Det ødelægger undervisningen, hvor jeg som underviser nødsages til at 
gå på kompromis og forsøge at få alle med ”up to date” i stedet for at bruge timen på fordybelse 
og forståelse og ikke mindst diskussion. 

De fleste er bagud med hensyn til læsningen og får ikke det udbytte, som de burde, og mange 
bruger mere tid på at ”flashe” advokatfirmaernes muleposer og tale om de spændende sager på 
advokatkontorerne, som de bliver involveret i. Og det er givet vis også spændende, og giver 
sikkert også blandt de studerende en vis prestige. Men faktum er også, at deres grundlæggende 
juridiske evner halter. De snuser til det spændende liv som advokat, og lever så at sige i 
fremtiden, og de har det med at glemme udtrykket ”hver ting til sin tid”. 

De burde i højere grad fokusere på studiet, på fordybelsen og på forståelsen. For mange af disse 
studerende, bliver jurastudiet noget, som hurtigt skal læres udenad. Det gavner hverken de 
studerende eller de advokatvirksomheder, som bagefter skal ansætte dem som 
advokatfuldmægtige. Dette er også en opsang til advokatfirmaerne, der i vid udstrækning kun 
ansætter de jurastuderende for at få adgang til de bedste hoveder. Giv de studerende tid til at 
passe deres studier.

Mange bruger mere tid på at ”flashe” 

advokatfirmaernes muleposer.

ADVOKAT KRISTIAN STRANDBERG DREYER
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Generation X eller Y, eller hvad man efterhånden kalder det, har også en noget 
uhensigtsmæssig tilgang til det at være studerende på et fakultet. At ”studere” er ikke det 
samme som blot at følge en undervisning. De forstår ikke, når jeg eksempelvis stiller et svært 
spørgsmål ud i lokalet, at svaret ikke nødvendigvis står i lærebogen. Så svares der: "Jamen 
Kristian, det står jo ingen steder." Nej det gør det ikke. Men tænk nu selvstændigt. Brug 
lærebogen, og tænk selv videre derfra. 

Det er svært for mange, der reelt set lever mentalt uden for studiet, og som forsøger at skabe sin 
karriere som advokat allerede inden, de kan kalde sig jurist. Og det er frustrerende som 
arbejdsgiver til nye advokatfuldmægtige, at de ikke tænker selvstændigt og kun er trænet til at 
slå op i et stikordsregister i håbet om at finde svaret. Mange af de sager, vi arbejder med på de 
specialiserede kontorer, er ikke ligetil, og svaret ligger sjældent lige for. Det kræver selvstændigt 
tænkende individer, der har en dyb grundlæggende forståelse for den juridiske disciplin.

Mit bjæf er rettet mod både de studerende såvel som mod advokatfirmaerne, der i sin iver for at 
få de gode studerende trukket til sig så hurtigt som muligt glemmer det allervigtigste: At de 
jurastuderende først må blive rigtig dygtige jurister, og først dernæst i en uddannelsesstilling 
som advokatfuldmægtig skal lære at omsætte sine juridiske fagkundskaber til praktisk 
sagshåndtering og opnå en god kommerciel forståelse. 

De studerende må også selv tage ansvar for deres egen læring på jurastudiet og afsætte den 
nødvendige tid, det kræver. Og er der så ikke tid til et studiejob, må det fravælges, eller 
timeantallet må betydeligt ned. 

Til sidst må det nævnes, at der også skal være tid til at være ung og tid til kæreste, venner, sport, 
litteratur og kunst. Det er utrolig svært som arbejdsgiver at integrere nye fuldmægtige, der så at 
sige aldrig har ”haft et liv”, og som mangler grundlæggende sociale kompetencer. I en moderne 
advokatvirksomhed har man brug for hele mennesker, der kan indgå i sociale relationer. Den 
gode advokat består af lige dele gode juridiske og sociale fagkundskaber – i hvert fald hvis man 
har planer om at blive partner og skal have direkte klientkontakt og kunne tiltrække sager og 
nye klienter.
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