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Digital eksamen – historien bak

• Juridisk fakultet først ute med digital 
eksamensløsning

• Men hjelpemidler på papir med reglement for 
innarbeidelser: 
– Komplisert

– Tidstyv for ansatte og studenter

– Eksamensnerver

• Inspera

• Silurveien 

• Arbeidsgruppe for å vurdere digitale hjelpemidler 
vår 2017



Prosess 2017-18

• Overgang til digitale hjelpemidler

• Anbudsprosess Lovdata/Rettsdata

– Tydelige krav om funksjonalitet

• Lovdata valgt som leverandør

– Utviklingsprosess høst 17

• Dekanvedtak om utfasing av papirhjelpemiddel 

januar 18

• Første heldigitale eksamen på JUS1111 juni 18

– Med blank papirlovsamling som back-up



Mer enn et eksamensverktøy

• Studentene kan arbeide aktivt med 

innarbeidelser i alle rettskilder gjennom 

semesteret

• Systematisere kilder og lage egne utvalg

• Incentiver til å arbeide tett på rettskildene og 

stiller bedre forberedt til eksamen

• Utvikler bedre metodisk forståelse gjennom 

semesteret



Lovdata og undervisning

• Stiller nye krav til undervisning

• Åpner for å undervise tettere på rettskildene 

ved at lærer og student sammen kan utforske 

kildematerialet

• Viktig med kursing av lærere

• Del av større digital trend innenfor 

undervisning



Erfaring eksamen

• Positive tilbakemeldinger fra brukerne

• Men sårbart for tekniske feil

• Studentene utnytter mulighetene i verktøyet

– Omfattende diskusjoner på sosiale medier

• Bevissthet rundt eksamensoppgaver

• Bruken av domsutvalg definert av lærerne



Implementeringen

• Rask implementering

– JUS1111 vår 2018

– Alle obligatoriske emner og valgemner høst 2019

• Satset på mye opplæring av studentene

– Vår 2019: Over 40 kurs (holdt av Juriteket og 

biblioteket)

– Veiledning – drop-in, e-post, telefon (Juriteket, 

info-senteret og biblioteket)





Hva synes studentene?

• Studenter som begynner med Lovdata

– Fornøyde

– Lett

• Studenter som har begynt med 

papirhjelpemidler

– Rask implementering

– Skeptiske?

– Lett/vanskelig?

• Enkeltemnestudenter

– Flere synes det er vanskelig



Hva synes lærerne?



Effekt på læring?

• Fra penn og papir til digitale ferdigheter

• Studentene bruker Lovdata Pro aktivt

– Mye mer spørsmål om søking etter rettskilder

– Før kunne studenter fullføre studiet med beste 

karakter uten å ha brukt Lovdata (eller andre 

rettskildedatabaser)

• Jobber studentene mer som i praksis?

• Hva kreves i arbeidslivet?



Utfordringer fremover?

• «Skulle ønske alt var på Lovdata»

– Faglærerutvalg

– For mye tilrettelegging?

– Tenke selv? Selvstendige og kritiske?

• Eksamensorientert – «fusk»

• Robust eksamensgjennomføring


