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1. Bakgrunn 

KRIM1500 Lovbrudd, Lovbrytere og ofre er et nytt emne ved Institutt for kriminologi og 

rettssosiologi, og gikk for første gang høsten 2020. Et sentralt læringsmål i emnet er å trene 

studentene i å bruke offisiell kriminalstatistikk for å beskrive kriminalitetsbildet og 

kriminalitetsutviklingen.  

 

Emnet består av studenter fra årsenheten i kriminologi, bachelorprogrammet i kriminologi, 

andre programstudenter som tar kriminologi som 40-gruppe og enkeltemnestudenter. Dette er 

et emne uten seminarundervisning, og derfor var det et ønske om å utforme digitale arbeidskrav 

for å engasjere studentene underveis i semesteret og sikre at de utvikler nødvendige ferdigheter 

i å tolke kriminalstatistikken, som de ellers kun får forelesninger om. Som en løsning på dette, 

ble det tatt i bruk funksjonen «tester» i Canvas. Prosjektet ble planlagt, utformet og gjennomført 

av May-Len Skilbrei, Heidi Mork Lomell og Kari Malene Jørgensen Dyrstad. 

 

2. Om testene 

Totalt utformet vi tre tester til studentene, hvorav to var frivillige tester og én var et obligatorisk 

arbeidskrav alle studentene måtte bestå for å kunne avlegge eksamen høsten 2020. Innholdet i 

testene fulgte hvilke temaer som ble tatt opp i forelesningene for å sikre at de praktiske 

ferdighetene ble utviklet parallelt med de teoretiske, og slik sørge for progresjon. Testene var 

utformet med poengsum slik at administrasjonen raskt og uten usikkerhet kunne registrere 

godkjent obligatorisk arbeidskrav i FS (felles studentsystem) for å sile ut studenter som ikke 

deltok eller ikke bestod, for å klargjøre systemet før eksamen. Under følger en liten 

oppsummering av de tre testene som fordelte seg utover september og oktober 2020.  

 

2.1 Første øvingsoppgave 

Den første testen utformet vi som en frivillig øvingsoppgave, og tematikken for denne 

øvingsoppgaven var Straffeloven. Formålet var at studentene skulle bli kjent med straffeloven 

som en rettslig kilde og manøvrere rundt i den. Øvingsoppgaven bestod av 5 spørsmål og de 

hadde ubegrenset med forsøk fra 23. september kl 16:00 til 29. september kl 23:59.  

Avslutningsvis fikk de frem poengsum og fasit. Flertallet brukte mellom 10-20 minutter på 

testen. 92 av 136 studenter gjennomførte øvingsoppgaven. 

 

Statistikk over testen hentet ut fra Canvas:  

https://www.uio.no/studier/emner/jus/ikrs/KRIM1500/
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Median poengsum: 81%.  

Høyeste poengsum: 100%.  

Lavest poengsum: 0%.  

 

Statistikken skiller ikke mellom de ulike forsøkene studentene brukte. Det er derfor en statistikk 

over den totale gjennomføringen, der studentene hadde ubegrenset med forsøk.  

 

2.2 Andre øvingsoppgave  

Den andre testen utformet vi også som en frivillig øvingsoppgave, men denne gang var temaet 

kriminalstatistikken. Formålet var at studentene skulle bli kjent med og bruke 

kriminalstatistikken. 103 av 136 studenter gjennomførte øvingsoppgaven. Øvingsoppgaven 

bestod av 10 spørsmål og de hadde 3 forsøk fra 8. oktober kl 16:00 til 12. oktober kl 23:59. 

Avslutningsvis fikk de frem poengsum og fasit. Flertallet brukte mellom 10-25 minutter.  

 

Statistikk hentet fra Canvas:  

Median poengsum: 95%.  

Høyest poengsum: 100%.  

Lavest poengsum: 20%.  

 

Statistikken skiller ikke mellom de ulike forsøkene studentene brukte. Det er derfor en statistikk 

over den totale gjennomføringen, der studentene hadde ubegrenset med forsøk.  

 

2.3 Obligatorisk arbeidskrav  

Den tredje testen var et obligatorisk arbeidskrav med utgangspunkt i kriminalstatistikken. 

Formålet var at studentene skulle bli kjent med og bruke kriminalstatistikken, og benytte ulike 

tabeller for å hente ut tall. Arbeidskravet bestod av 19 spørsmål, og studentene måtte klare 16 

eller flere for å bestå. De hadde 3 forsøk, med 2 timer ventetid mellom hvert forsøk. 

Arbeidskravet ble publisert 15. oktober kl 09:00 og innleveringsfrist var 20. oktober kl 16:00. 

Avslutningsvis så studentene hvilke svar som var feil og hvilke som var riktig, men ble ikke 

gitt fasit. Flertallet brukte mellom 25-40 minutter på testen. Flertallet brukte ett forsøk, utenom 

12 studenter som brukte to forsøk og 1 student som brukte tre forsøk. Av 136 studenter, var det 

to stykker som ikke tok testen. Disse to studentene gjennomførte ingen av de tidligere testene 

heller. De ble derfor informert om at de ikke hadde bestått og ble trukket fra eksamen. De øvrige 

134 studentene tok testen og bestod, og ingen studenter fikk derfor tilbud om omlevering.  
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Statistikk hentet fra Canvas:  

Median poengsum: 97%.  

Høyest poengsum: 100%.  

Lavest poengsum: 74%.  

 

Statistikken skiller ikke mellom de ulike forsøkene studentene brukte. Det er derfor en statistikk 

over den totale gjennomføringen, der studentene hadde ubegrenset med forsøk.  

 

Fordeling av poengsum og antall studenter:  

16/19 poeng: 2 studenter 

17/19 poeng: 11 studenter 

18/19 poeng: 29 studenter 

19/19 poeng: 92 studenter 

 

3. Vår opplevelse 

Disse digitale øvelsene har åpnet opp for flere muligheter i KRIM1500. De digitale 

øvingsoppgavene og det obligatoriske arbeidskravet har bidratt til å kunne tilby noe mer til 

studentene underveis i semesteret utover forelesninger. På den måten har de fått vurderinger av 

sitt eget arbeid underveis, samt fått faglige spørsmål å jobbe med gjennom semesteret. 

Arbeidskravet og øvingsoppgavene har ikke vært forberedelse til selve eksamensoppgaven, 

men har vært utformet for å kunne gi studentene praktisk erfaring i å bruke og forstå statistikk 

og straffeloven i et større perspektiv. Dette er et viktig moment for å kunne forstå og tolke 

kriminalstatistikken i sin helhet, og oppfyller et av ferdighetsmålene i emnet. 

 

Emnet har bestått av studenter fra årsenheten i kriminologi, studenter fra bachelorprogrammet 

i kriminologi, andre programstudenter som tar kriminologi som 40-gruppe og 

enkeltemnestudenter. Vi måtte derfor utforme oppgavene på en måte som var egnet for 

studenter både med og uten forhåndskunnskap, og vi måtte prøve oss litt frem dette første 

semesteret. Vår erfaring har vært at oppgavene ble litt lette. Vi la ved lenker til riktige tabeller 

i kriminalstatistikken, og til neste gang kan det heller være et krav at studentene selv må finne 

frem til riktige tabeller. Ser man på emneevalueringen, ser man at dette også går igjen som en 

tilbakemelding. Ser man på emneevalueringen i sin helhet, er det imidlertid en fordeling mellom 
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studenter som synes de var lette og passe vanskelige. En forklaring på dette har nok å gjøre med 

at emnet tas av studenter med ulik fagbakgrunn og ulikt kunnskapsnivå. Dette er en god erfaring 

å ta med videre, og med få justeringer, kan man øke vanskelighetsgraden ytterligere.  

 

4. Nytten  

Vår erfaring fra i høst er at denne funksjonen har vært svært nyttig, hovedsakelig siden vi har 

fått muligheten til å tilby studentene noe mer utover forelesninger når vi ikke har ressurser til å 

lese og gi tilbakemelding på oppgaver og innleveringer. Dette har kanskje vært spesielt viktig i 

en tid hvor kun noen av studentene har hatt tilgang til å delta på fysiske forelesninger, mens 

øvrige studenter har deltatt digitalt på grunn av COVID-19. Øvingsoppgavene var svært nyttige 

frem mot det obligatoriske arbeidskravet, slik at studentene og vi som utformet testene ble kjent 

med strukturen og funksjonen i Canvas. Det krever selvsagt enda mer arbeid jo flere tester man 

utformer og legger opp til, samtidig som man på den måten kan gi studentene en mulighet til å 

teste seg selv og få automatiske tilbakemeldinger underveis. Man kan enkelt gjenbruke testene 

senere semestre, da disse kan kopieres fra et Canvas-rom til et annet. 

 

Deltakelsen har vært gjennomgående god, også til tross for at de to første øvingsoppgavene var 

frivillige. Slik har svarprosenten vært under de tre testene:   

 

 

Øvingsoppgave 1: 67,6%. 

Øvingsoppgave 2: 75,7%. 

Obligatorisk arbeidskrav: 98,5%. 

 

5. Slik har vi fulgt opp prosjektet 

I startfasen utforsket vi alternativene som fantes på markedet, og var i møter med blant annet 

LINK for å kunne se hvilke alternativer som eksisterte for å kunne fylle ønskene og kriteriene 

vi hadde i forhold til kapasitet, utforming og ressurser. Etter møter med dem fant vi ut at 

funksjonen «tester» i Canvas fylte våre kriterier. Samtidig er dette en digital plattform som både 

studenter og faglærere er kjent med, og det førte heller ikke med seg noen ekstra økonomiske 

kostnader med tanke på at det er et system som allerede er i bruk ved UiO.  

 



6 
 

Heidi Mork Lomell, May-Len Skilbrei, Helene Oppen Ingebrigtsen Gundhus og Kari Malene 

Jørgensen Dyrstad deltok videre på en workshop sammen med to rådgivere fra LINK. 

Hensikten med dette var å lære mer om hvordan man kunne utforme og lage tester i Canvas, 

også med pedagogiske innspill fra deres side. Dette var veldig nyttig i startfasen, og i etterkant 

samlet May-Len, Heidi og Kari seg for å utforme øvingsoppgavene. Det har vi opplevd som 

viktig slik at faglærere skal kunne vite mer om strukturen bak slike tester, selv om andre 

eventuelt utformer testene.  

 

Vi gjenbrukte flere spørsmål som tidligere har blitt brukt i papirformat i KRIM1000, som 

KRIM1500 er en videreføring av sammen med KRIM1100. Ved å omformulere spørsmålene, 

kunne vi tilpasse disse etter testen og velge forskjellige former studentene skulle avgi svaret sitt 

på (flervalgsspørsmål, fylle inn et blankt felt, sortere etter oppgitt rekkefølge, match, ja/nei-

spørsmål osv.). For å kunne anslå tidsbruk, legger jeg ved følgende oversikt over vår 

arbeidsprosess før hver test:  

 

 

 

 

Vi var videre opptatt av å gi ut god informasjon til studentene fra studiestart og under perioden 

med øvingsoppgavene og det obligatoriske arbeidskravet. Dette gjorde vi både digitalt i Canvas, 

men også under forelesningene. Før det obligatoriske arbeidskravet deltok Kari på en 

forelesning sammen med Heidi, hvor studentene kunne stille spørsmål om øvingsoppgavene og 

det obligatoriske arbeidskravet. Dette var spørsmål som ble tatt i betraktning ved utformingen 

av det obligatoriske arbeidskravet. Før hver øvingsoppgave ble det lagt ut en kunngjøring i 

Canvas, og før det obligatoriske arbeidskravet ble det sendt ut mail fra FS til alle studentene på 

emnet og kunngjøring i Canvas. Det samme gjorde vi innleveringsdagen for å minne studentene 

om fristen. På den måten fulgte vi opp med informasjon og beskjeder ut til studentene hele 

veien.  

 

Etter innleveringsfristen for det digitale arbeidskravet, registrerte Kari det obligatoriske 

arbeidskravet i FS sammen med studiekonsulenten på IKRS. Dette var nødvendig for å slette 

eksamensmeldingen til studentene som ikke bestod, og klargjøre i systemet for de øvrige 

studentene som bestod.  

 

Møte for å diskutere 

spørsmål og svar. 

May-Len og Heidi 

utformet de faglige 

spørsmålene og sendte 

disse over til Kari. 

Kari utformet den 

digitale testen i Canvas 

og la inn spørsmål, svar 

og innstillinger. 

May-Len og Heidi gikk 

over den digitale testen 

avslutningsvis.  
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6. Anbefaler vi det videre?  

Vi som har arbeidet med dette på KRIM1500 anbefaler funksjonen videre til andre faglærere. 

Hovedsakelig anbefaler vi dette videre fordi det kan åpne opp for flere muligheter i emner hvor 

det ikke er lagt opp til kurs- eller seminarundervisning. Testene kan også ha en overføringsverdi 

til kurs- og seminarundervisning, ved å tilpasse spørsmålene etter strukturen og tematikken i 

undervisningen. Det må selvsagt være i et realistisk og gjennomførbart format, siden det krever 

at faglærerne setter seg inn i dette og bruker tid på dette på forhånd. Samtidig egner disse testene 

seg hovedsakelig til konkrete spørsmål og svar, ikke tolkningsoppgaver. For å øke 

profesjonaliteten og brukervennligheten, mener vi at en forbedret statistikk i Canvas vil være 

fordelaktig. I skrivende stund kan man hente ut en forenklet statistikk, men disse kan til tider 

være vanskelige å tolke. En forbedring kan være at faglærerne kan se hvor mange som har 

gjennomført testen, i stedet for at dette må telles manuelt.  

 

Som faglærer må man sette seg inn i og prøve seg litt frem i Canvas for å bli kjent med 

funksjonen. Kari har utformet en forenklet brukermanual og «oppskrift» etter fremgangsmåten 

som ble anvendt i KRIM1500, som er å finne nederst i rapporten. Ved å ta en titt på denne 

brukermanualen, samt nyttige lenker som ligger ved, kan det for noen være lettere å prøve seg 

frem på egenhånd. Det enkleste er å ta i bruk sandkassen sin i Canvas og lage en «prøve»-test 

som ikke skal publiseres i noen emner. LINK har også uttrykt at de gjerne stiller med workshop 

dersom andre ønsker å lære om denne funksjonen. Fakultetet har en viss mengde timer til 

rådighet fra LINK, og dette kan eventuelt vurderes dersom man ønsker at flere faglærere skal 

ta i bruk funksjonen. De som har erfaring med Canvas fra før, kan oppleve dette som en enkel 

funksjon når de først har prøvd det ut én gang. Faglærere som ikke har noe særlig erfaring med 

Canvas, vil i større grad ha behov for oppfølging etter en eventuell workshop, eventuelt også få 

bistand til utformingen av testene i Canvas. I et realistisk format må tiden faglærerne bruker på 

dette legges til timebruken de allerede har, ikke ta av eksisterende timebruk.  

 

 

 

 

 

 

 


