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Hvor studerte du og når var du ferdig?
Universitetet i Oslo, 

Hva gjør jobben din bra?Hva gjør jobben din bra?
Den gir store faglige utfordringer og muligheter til å fordypning på mange 

rutinepreget. Oppdragsforskning er ikke bare en dans på roser, vi 
prosjekter og å legge mye arbeid i tilbud og søknader uten at det gir uttelling. Jeg opplever likevel at denne jobben 

gir stor frihet. Arbeidsplassen er lite hierarkisk preget. Arbeidet krever stor selvstendighet, men også 
samarbeidsevner. For å trives med forskning må du like å sitte for deg selv på kontoret og 

framover. Samtidig er jeg som regel del av en større prosjektgruppe, 
skal bli bra. Også er det gøy å legge fram og formidle forskningsresultater. Noen ganger får de betydning for videre 

samfunnsutvikling.

Hva slags jusstudent var 
Jeg så på meg selv som en atypisk jusstudent, men om andre oppfattet meg sånn, er jeg ikke 
opptatt av å finne ut mest mulig om samfunnet, og lite fokusert på å få 
se jussen utenfra, og likte godt rettssosiologi og rettshistorie

kom det stadig nye fag og emner 

Hvordan ser din typiske arbeidshverdag ut?
De fleste arbeidsdagene er jeg på kontoret, men det er også en del eksterne møter, og 

veiledning og undervisning. Jeg samarbeider mye 
samfunnsvitenskapelig metode og gjennomfører intervjuer 
et par prosjekter samtidig. Stort sett holder jeg meg innenfor vanlig arbeidstid, men når det nærmer seg frister, kan 

det bli både kvelds

Hvilke oppfordringer har du til 
Jusstudiet krever mye arbeid, men det er det vel ikke nødvendig å fortelle til dagens 
jussen som du liker, og gjør litt ekstra ut av dem. Tenk på 
råde til å ta ting litt som det kommer. Det er ikke alltid at en fast plan fra dag én er det som skal til. Mye skjer også 

etter at studiet er ferdig.
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gjør jobben din bra?gjør jobben din bra?
gir store faglige utfordringer og muligheter til å fordypning på mange ulike områder. Hverdagen er lite 

rutinepreget. Oppdragsforskning er ikke bare en dans på roser, vi deltar i konkurranser og opplever både å få 
uten at det gir uttelling. Jeg opplever likevel at denne jobben 

er lite hierarkisk preget. Arbeidet krever stor selvstendighet, men også gode 
. For å trives med forskning må du like å sitte for deg selv på kontoret og drive ditt eget arbeid 

framover. Samtidig er jeg som regel del av en større prosjektgruppe, der samarbeidet må fungere for at resultatet 
forskningsresultater. Noen ganger får de betydning for videre 

samfunnsutvikling.

slags jusstudent var du?
så på meg selv som en atypisk jusstudent, men om andre oppfattet meg sånn, er jeg ikke helt sikker på. Jeg var 

opptatt av å finne ut mest mulig om samfunnet, og lite fokusert på å få en typisk juristkarriere. Jeg var opptatt av å 
og rettshistorie. Deler av studiet syntes jeg var veldig kjedelig, men så 

og emner som jeg fikk stor interesse for.

ser din typiske arbeidshverdag ut?
fleste arbeidsdagene er jeg på kontoret, men det er også en del eksterne møter, og innimellom har jeg foredrag, 

veiledning og undervisning. Jeg samarbeider mye med samfunnsvitere, og noen ganger bruker jeg 
gjennomfører intervjuer og spørreundersøkelser. Jeg arbeider gjerne med minst 

sett holder jeg meg innenfor vanlig arbeidstid, men når det nærmer seg frister, kan 
både kvelds- og nattarbeid.

Hvilke oppfordringer har du til dagens studenter?
krever mye arbeid, men det er det vel ikke nødvendig å fortelle til dagens studenter. Ta tak i de delene av 

jussen som du liker, og gjør litt ekstra ut av dem. Tenk på hvordan du kan bruke dette arbeidet videre. Ellers ville jeg 
. Det er ikke alltid at en fast plan fra dag én er det som skal til. Mye skjer også 

studiet er ferdig.




