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Studenters erfaring med 

hjemmeeksamen vår og høst 2020



1. To valgfag V2020: 64 respondenter

2. Fem obligatoriske fag V2020: 380 respondenter

3. Fire obligatoriske fag 1/3 studieår: H2020: 320 respondenter*

4. Fleste valgfag & oblig. fag 2/4 studieår H2020: 938 respondenter

Undersøkelser

* Som en del av en større sluttevaluering



V2020: Egnet eksamensform?

Mindre egnet Like godt egnet Mer egnet
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Fra en 
student: 

«Jeg opplever det som enklere å se de store linjene og 
forstå faget i dybden, når man får hjemmeeksamen. Man 
leser pensum på en annen måte - fokuset ligger ikke på å 
«ni-pugge» alle detaljer men i å få en dypere forståelse. 

Jeg mener at dette også reflekterer hvordan vi 
som jurister/advokater kommer til å jobbe i praksis - noe 
som jeg mener burde ha noe å si for hvordan eksamen 
legges opp».



V2020: Rettferdig eksamensform?

Mindre rettferdig Like rettferdig Mer rettferdig
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«Synes hjemmeeksamen var supert i 
den grad at den ikke favoriserer dem 
med klisterhjerner slik at alle kunne 
svare på en eller annen måte slik at 
det blir mer jevnt»

«Hjemmeeksamen kan gi fordelen til 
noen studenter, for eksempel de som 
har foreldre eller annen familie med 
spesialkompetanse i det faget man 
avlegger eksamen i.»

--> Oppgavene som krevde mer 
selvstendighet fikk positive 
kommentarer, siden disse var vurdert 
som vanskeligere å jukse på.



V2020: Teknisk utstyr

Har ikke Mangler noe Har tilgjengelig
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Fra en student:

Har veldig liten og dårlig pc-skjerm/laptop. 

Det var veldig slitsomt å lese og skrive på 

dårlig och liten skjerm i 6 h 45 min, det blir 

dårlig ergonomi og slitsom for øyne. De 

med to skjermer eller store og gode 

skjermer for en stor fordel. Det ble 

vanskelig og tok lenger tid med 

tekstbehandlingen på liten skjerm.
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Naboen drev med motorsag 

under hele eksamen.



H2020: Tidspress



Baklengsdesign?



H2020: Mener du at undervisningen og 

læremidlene har forberedt deg til å gjennomføre 

eksamen i emnet som kort hjemmeeksamen?



«Jeg må dessverre innrømme at 
eksamensoppgaven var 
sjokkerende. Det er veldig mange 
som reagerer på hvordan dere 
har gått frem her.…

Hvorfor går dere bevisst inn for at 
vi skal kunne læringskravene, 
lese pensum, følge med i 
undervisningen, ta notater fra 
kurs, gjøre eksamensoppgaver 
og lese dommer, for deretter å gi 
oss en eksamensoppgave som i 
liten grad tester oss i dette?»


