Advokatbranchen og fremtidens juridiske uddannelse
Danske Advokater har undersøgt, om jurauddannelsen på landets juridiske fakulteter lever op
til advokatbranchens behov og forventninger til fremtidens medarbejdere. Konklusionen er, at
undervisningen i de retsdogmatiske fag over en årrække er blevet nedprioriteret så meget, at
der må gøres noget.
I takt med, at den juridiske sektor udvikles og nye teknologiske muligheder vinder indpas, bliver
advokatbranchen i stigende grad mødt af nye krav på arbejdsmarkedet. Det giver et naturligt
fokus på, hvilke kvalifikationer og kompetencer fremtidens jurister bør have efter endt
kandidatuddannelse, samt hvilke kompetencer bedre tillæres på arbejdspladsen og i
forbindelse med advokatuddannelsen.
I de seneste år har en række rapporter sat fokus på fremtidens arbejdsmarked, herunder
hvordan rådgivningsbranchen vil udvikle sig for at imødekomme både eksisterende og nye
behov. Der forudses bl.a. en øget specialisering, som i højere grad muliggøres ved, at nye
teknologiske løsninger overtager rutineopgaver. Samtidig vil øget specialisering kræve, at
professionerne i højere grad formår at kommunikere på tværs og kan samarbejde på tværs af
fagdiscipliner.
Rollen for juristen - nu og i fremtiden - er primært at bistå med sine særlige juridiske
kundskaber. Den grundlæggende juridiske forståelse og metode er fundamentet for al
rådgivning, og skal erhverves i studiets første år. I de følgende år sættes denne forståelse ind i
nye sammenhænge, som skaber en bevidsthed hos den studerende om, hvilke juridiske
mønstre der findes, og hvordan de indgår i og spiller sammen i forskellige sammenhænge.
Hvilke valgfag de studerende vælger, er egentligt ikke så afgørende – for nye specialer kan og
skal læres i takt med, at samfundet ændrer sig, og folk generelt foretager flere karriereskift end
tidligere.

Juridisk metode og kritisk tænkning – juristens særkende
Det væsentligste for advokatbranchen er, at de nyuddannede har et stærkt kernefagligt
fundament i de retsdogmatiske fag. Når fundamentet er på plads, bør et generelt
anvendelsesorienteret metodekendskab og evnen til at reflektere kritisk over juraen i en
samfundsmæssig og virksomhedsnær kontekst bygges på. Danske Advokater lægger i den
forbindelse vægt på, at de studerende evner at arbejde både individuelt og i
gruppesammenhænge, både med andre jurister, men også andre faggrupper – og meget gerne
som en integreret del af undervisningen. Det er vigtigt, at fremtidens advokat kan tænke
helhedsorienteret og ikke i siloer.
I advokatvirksomhederne er metodekendskabet tæt knyttet til faglig dygtighed og kommer til
udtryk i juristens evne til at navigere i nye retsområder og finde løsninger på problemstillinger,
som ikke nødvendigvis er at finde i en bog. Det betyder, at et godt kendskab til juridisk metode
og forskellige retsområders begreber gør medarbejderen i stand til at finde forskellige

løsningsmodeller.
Særligt i takt med at visse arbejdsopgaver, som f.eks. litteratur- og retskildesøgning, i stigende
grad automatiseres, skal opmærksomheden øges på, at den juridiske metode ikke går tabt. Det
kræver i højere grad en forståelse for, hvordan juraen spiller sammen med teknologien, og
hvordan lovgivningen anvendes i et mere digitaliseret samfund. Således kræver det også en
evne til at forudse potentielle problemstillinger i samspillet mellem teknologien og juraen,
samt at juristerne kan oversætte juraen til et sprog, som IT-folk kan forstå.
Danske Advokater lægger derfor vægt på,:


at kernefagligheden på jurauddannelsen opprioriteres, navnlig på bachelor-niveau



at forskning i de klassiske fag på jurauddannelsen opprioriteres



at jurauddannelsen tilføres de nødvendige midler til at opretholde og udvikle
uddannelsen



at jurauddannelsen får mere fokus på problemløsning, gerne på tværs af forskellige fag
og kompetencer



at teknologien integreres i et samspil med den klassiske jura i undervisningen, og at der
etableres legaltech-miljøer på samtlige universiteter

Marianne Fruensgaard, næstformand i Danske Advokaters bestyrelse påpeger, "at det er vigtigt
for branchen, at vi uddanner fagligt dygtige jurister med forståelse for den teknologiske
udvikling og med kompetencer til tværfaglig problemløsning. De kommende
advokatfuldmægtige skal kunne indgå i en proces, hvor advokaten, i stedet for blot at være
konfliktløser, i højere grad er omdrejningspunkt for helhedsorienteret rådgivning.
Fundamentet for det er, at kernefagligheden og juridisk metode er på plads. Det er det, der
skal give os et forspring i rådgivningskonkurrencen i fremtiden. Vi kan noget, andre brancher
ikke kan, og det skal vi konsolidere og udbygge."
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