Hovedfunn JUS1111 med Lovdata Pro
JUS1111 er pilotemne for eksamensgjennomføring med digitale hjelpemidler, det vil her si Lovdata
Pro. Det var 258 kandidater som leverte eksamen. 20 % av dem har sendt inn svar på
spørreundersøkelsen, hvilket er standard svarprosent for evalueringer på juss.
På en skala fra 1 – 5 hvor 1 er svært dårlig og 5 er svært god, svarer 67 % at det ble gitt god eller
svært god informasjon om Lovdata Pro som hjelpemiddel til eksamen. Rundt 40 % oppgir at de har
testet Inspera før eksamen, og 85 % har vært på kurs i Lovdata Pro. Studentene oppgir å ha brukt
Lovdata Pro gjennom semesteret, de syns det er enkelt, og tilgjengeligheten til det digitale
rettskildemateriale oppleves som veldig god:

Over 92 % oppgir altså at de syns det var svært enkelt/enkelt å bruke Lovdata Pro under eksamen. Vi
spurte dessuten studentene om de hadde avlagt eksamen i JUS1111 tidligere, slik at de kunne
sammenligne denne opplevelsen med den forrige. En av gjentaksstudentene oppgir å måtte trene
mer på Lovdata Pro, mens de fem andre gir tommel opp:
«Overraskende mye bedre. Jeg var redd for å gå meg vill og få lite skjermplass, men det ble
ikke noe problem.»
«(…) Setter pris på hvordan det er løst med eksamensmodus (mindre stress enn bokkontroll
når alt som dukker opp er lovlig.)»
Studentene kommer også med forbedringstips som vil bli formidlet videre til Lovdata.
Kandidatene fikk dette semesteret mulighet til å ta med seg en blank lovsamling på eksamen. 96 %
benyttet ikke denne, og av de to kandidatene som brukte den var det kun en som syntes den var til
nytte. For øvrig oppgir rundt 80 % av JUS1111-studentene at Silurveien er godt egnet som
eksamenslokale, at de fikk tilstrekkelig med arbeidsro og at skjermstørrelsen var egnet for eksamen.
Det er også ca 80 % som oppgir at pultstørrelsen var ok, egnet eller svært egnet for eksamen. Dette
må ses i sammenheng med at de ikke hadde med seg papirbaserte hjelpemidler med unntak av
blank lovsamling.

