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Informasjon om nasjonal deleksamen i rettsanvendelse for barnevernfaglige 
mastere høsten 2022 

Nasjonal deleksamen i rettsanvendelse i barnevernfaglige mastere arrangeres 7. desember. Under følger 
informasjon om gjennomføring av eksamen. Vedlagt er et informasjonsbrev som kan sendes ut til studentene. 
Vedlagt er også et eksempel på en eksamensoppgave med sensorveiledning, samt utdyping av 
læringsutbyttebeskrivelser. Eksamensoppgaven og tilknyttede dokumenter skal ikke distribueres til studentene 
nå, jfr. informasjon under.   

Fra høsten 2022 vil det for første gang arrangeres nasjonal deleksamen i rettsanvendelse for master i 
barnevern og master i barnevernfaglig arbeid. Eksamen vil være lik for de to masterutdanningene. Eksamen vil 
gjennomføres som en 4 timers skriftlig skoleeksamen. 

Eksamen er basert på læringsutbyttebeskrivelser utviklet og omforent sektoren utsendt i brev av 22.12.2021   
som også finnes her: https://www.nokut.no/siteassets/nasjonal-deleksamen/barnevern/2022/arbeid-med-
nasjonal-deleksamen-for-barnevernsfaglige-mastere-22.12.21.pdf. I tillegg har eksamensgruppen utarbeidet 
en konkretisering av rammene for denne eksamen som er publisert på NOKUTs nettsider og lagt ved her som 
vedlegg.   

Det er også utviklet et eksamenssett med en overordnet sensorveiledning for å gi studenter og undervisere 
inntrykk av omfang og nivå. Disse dokumentene er ikke en fullstendig gjennomarbeidet eksamen med 
sensorveiledning, men er ment å være til hjelp for å støtte arbeidet med undervisning og eksamen og illustrere 
rammer siden dette er en ny eksamen for oss alle. Eksamenssettet er ikke publisert på NOKUTs nettsider siden 
noen institusjoner ønsker å bruke det som en prøveeksamen.  

Eksamensgruppen består av:  

- Professor Randi Sigurdsen, USN (leder) 
- Høgskolelektor Karen Reimers, HVL 
- Førsteamanuensis Elizabeth Langsrud, NTNU 
- Dosent Aina Kane, UiT 
- Førsteamanuensis Egil Arne Standal, Høgskulen i Volda 
- Førsteamanuensis Karsten Brynildsrud, Høgskolen i Østfold (tidligere OsloMet)  
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Referansegruppen som skal kvalitetssikre og gi innspill til overnevnte dokumenter og videreutvikling av 
eksamen består av:  

- Førstelektor Inger Therese Øvrum, emneansvarlig ved VID 
- Universitetslektor Pia Moum Hellevik, emneansvarlig ved UiS 
- Universitetslektor Alexander Zimmermann Alsaker, emneansvarlig ved UiA 
- Universitetslektor Ove Kurt Veum, emneansvarlig ved UiB/ fylkesnemdsleder 
- Student Hege Håheim UiS / Stavanger kommune 

 

Kort om praktisk gjennomføring 

Eksamen gjennomføres i institusjonenes egne eksamenssystem; Wiseflow eller Inspera. NOKUT sender 
eksamenssettet til institusjonene som pdf. Eksamen gjennomføres i institusjonenes egne lisenser for 
eksamensverktøy. NOKUT vil utarbeide en egen instruks for eksamenskontorene og avholde møter med disse 
for å koordinere og avklare roller og oppgaver.    

Institusjonene er selv ansvarlige for tilrettelegging for studenter med særskilte behov. Vi ber om at 
institusjonene så snart som mulig informere studentene om hvordan eksamen skal gjennomføres. 

• Det blir en digital, individuell skoleeksamen på 4 timer. 
• Eksamen vil finne sted 7. desember i tidsrommet 10.00-14.00. 
• Eksamen gjennomføres i Safe Exam Browser. 
• Alle hjelpemidler er tillatt, og institusjonen må sørge for at studentene har tilgang til Lovdata Pro. 

Fordi alle hjelpemidler er tillatt skal Lovdata Pro ikke være i eksamensmodus. 
• Det er det lokale eksamenskontoret som er ansvarlig for avviklingen av eksamen.  
• Studentene følger sitt studiesteds eksamensreglement for individuell besvarelse. 
• Besvarelsen vurderes til bestått eller ikke bestått.  

NOKUT vil sende kandidatnummer og eksamensinstruks til eksamenskontorene i god tid før eksamen.  

Alle hjelpemidler tillatt 

Når det gjelder studentenes tilgang til hjelpemidler på denne eksamen ser vi at det har vært ulike tolkninger og 
forståelse av dette, noe som manifesterer seg i de publiserte emneplanene. Etter diskusjon med 
eksamensgruppen og i NOKUT har vi derfor landet på at for denne eksamen må alle hjelpemidler være tillatt. 
Dette vil være gjeldende for eksamen i desember 2022 og april 2023. Etter desember-eksamen vil vi evaluere 
dette, og eventuelt sammen med dere, gjøre nødvendige justeringer i emneplanene før opptak av neste kull 
og eksamen i desember 2023.  

Selv om hjelpemidler er tillatt, er det ikke lagt opp til bruk av hjelpemidler utover Lovdata Pro, verken i lys av 
oppgaven eller tiden studentene har til rådighet på eksamen. Dette har vi presisert i vedlagte brev som skal gå 
ut til studentene. 
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Utsatt sensurfrist  

Det nasjonale regelverket knyttet til vurdering og sensur er ikke tilpasset nasjonale eksamener. Det er mye 
arbeid med systemer og rutiner, roller og personer som normalt er tilpasset institusjonelle behov. 
Koordineringen og arbeid på tvers av institusjoner, med besvarelser i ulike system og nasjonal sensur er 
tidkrevende. Vi er takknemlig for all hjelp og det gode samarbeidet vi har hatt med dere.  

Vi avholder eksamen 7. desember. Administrasjonen av en nasjonal eksamen krever mer koordinering og 
kvalitetssikring av besvarelser/filer etter at disse er sendt fra institusjonene før de kan gå til sensur. Dette er 
også første gang vi gjennomfører en nasjonal eksamen i barnevern. Vi ønsker i tillegg å ha mulighet til å ha et 
møte for alle sensorer for å gjennomgå tolkninger av sensorveiledning, karaktergrenser og sikre kalibrering. 
Nasjonale eksamener har mange kandidater, sensorer og arbeidsledd. Vi er avhengig av tett dialog med 
eksamenskontorer og sensorer. Vi ser derfor at det vil være krevende å overholde en sensurfrist på tre uker 
over julehøytiden. Vi arbeider med digitalisering av eksamen og håper at dette vil bli mer smidig i fremtiden.  

Etter UH-lovens § 3-9 (4) gis det anledning til at styret selv kan gjøre unntak for enkelteksamener. Vi ber derfor 
den enkelte institusjon om å forlenge sensurfristen til 6. januar for nasjonal deleksamen i rettsanvendelse i 
barnevern.  

Gjennomføring av sensur  

Besvarelsene blir sensurert av et nasjonalt sensorkorps, bestående av fagpersoner fra hele landet. NOKUT 
rekrutterer sensorer og vil administrere sensuren. Sensorene kjenner ikke besvarelsens institusjonstilknytning. 
Sensuren vil bli meldt inn til NOKUT, som deretter formidler dette til institusjonene. Studentene får sin 
karakter på vanlig måte fra sitt studiested. Begrunnelses- og klagerett følger UH-loven, og eventuelle krav om 
klagesensur formidles til NOKUT via de lokale eksamenskontorene.  

Utgifter til sensur  

I henhold til Kunnskapsdepartementets brev av 10. februar 2016 og brev av 7.6.22 skal institusjonene selv 
dekke utgifter til sensur. NOKUT honorerer sensorene direkte og fakturerer institusjonene i etterkant etter 
antall innsendte besvarelser. 

Instruks til henholdsvis eksamenskontorene og sensorene om praktiske forhold vil bli sendt separat. 

Ny/utsatt eksamen for 2023 vil bli 12. april.  

Planlagte eksamensdatoer publiseres på https://www.nokut.no/utdanningskvalitet/nasjonal-deleksamen/ 

 

Med hilsen 
 

Stein Erik Lid  
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Utdyping av læringsutbyttebeskrivelsen for Rettsanvendelse i barnevernsarbeid 
 
(Det som er skrevet med kursiv skrift følger av læringsutbyttebeskrivelsen/emneplanen for faget som 
ble fastsatt i desember 2021. Punktene er som er angitt under er utdypninger foreslått av 
arbeidsgruppen som arbeider frem eksamen i faget.) 
 
 
Kunnskap: 
Kandidaten har 
Inngående kunnskap i juridisk metodelære (rettskildelære), herunder: 

• hvilke rettskilder som er relevante ved løsning av ulike barnevernrettslige spørsmål 
• prinsippene for tolking av ulike rettskilder 
• hvordan anvende rettskilder på en juridisk problemstilling 

 
 
Ferdighet: 
Kandidaten kan 
Selvstendig identifisere rettslige problemstillinger, og anvende juridisk metode ved løsning av disse 
(rettsanvendelse) 

• finne frem til, formulere og analysere rettslige problemstillinger  
• skille mellom rettslige problemstillinger og løse disse separat 
• finne frem til og tolke det rettslige grunnlaget (lovbestemmelser og evt. andre rettskilder) 

som er relevant for å løse de rettslige problemstillingene 
• finne frem til og vurdere hva som er relevante faktiske opplysninger i saken 
• anvende det rettslige grunnlaget på relevante faktiske opplysninger i saken 
• konkludere  
• formulere seg presist  

 
 
Generell kompetanse: 
Kandidaten kan 
Analysere relevante eksisterende og fremtidige rettslige problemstillinger og rettskildemateriell på 
barnevernfeltet 

• kommunisere barnevernsrettslige problemstillinger og løsning av disse muntlig og skriftlig 
sette seg inn i nyoppståtte rettslige problemstillinger på barnevernsfeltet  
 
 
 
Eksamen kan omhandle temaer knyttet til barnevernets anvendelse av 

• barns menneskerettigheter  
• prosessuelle temaer (bl.a. saksbehandlingsregler i barnevernsloven og forvaltningsloven)  
• materiell barnevernsrett (f.eks. behandling av meldinger og gjennomføring av undersøkelser, 

valg av, gjennomføring og oppheving av ulike tiltaksformer) 
• personelle regler 

 
 

Utdyping av læringsutbyttebeskrivelsen for Rettsanvendelse i barnevernsarbeid

(Det som er skrevet med kursiv skrift følger av læringsutbyttebeskrivelsen/emneplanen for faget som
ble fastsatt i desember 2021. Punktene er som er angitt under er utdypninger foreslått av
arbeidsgruppen som arbeider frem eksamen i faget.)

Kunnskap:
Kandidaten har
Inngående kunnskap i juridisk metodelære (rettskilde/ære), herunder:

• hvilke rettskilder som er relevante ved løsning av ulike barnevernrettslige spørsmål
• prinsippene for tolking av ulike rettskilder
• hvordan anvende rettskilder på en juridisk problemstilling

Ferdighet:
Kandidaten kan
Selvstendig identifisere rettslige problemstillinger, og anvende juridisk metode ved løsning av disse
(rettsanvendelse)

• finne frem til, formulere og analysere rettslige problemstillinger
• skille mellom rettslige problemstillinger og løse disse separat
• finne frem ti l og tolke det rettslige grunnlaget (lovbestemmelser og evt. andre rettskilder)

som er relevant for å løse de rettslige problemstillingene
• finne frem ti l og vurdere hva som er relevante faktiske opplysninger i saken
• anvende det rettslige grunnlaget på relevante faktiske opplysninger i saken
• konkludere
• formulere seg presist

Generell kompetanse:
Kandidaten kan
Analysere relevante eksisterende og fremtidige rettslige problemstillinger og rettskildemateriell på
barnevernfeltet

• kommunisere barnevernsrettslige problemstillinger og løsning av disse muntlig og skriftlig
sette seg inn i nyoppståtte rettslige problemstillinger på barnevernsfeltet

Eksamen kan omhandle temaer knyttet t i l barnevernets anvendelse av
• barns menneskerettigheter
• prosessuelle temaer (bl.a. saksbehandlingsregler i barnevernsloven og forvaltnings/oven)
• materiell barnevernsrett (f.eks. behandling av meldinger og gjennomføring av undersøkelser,

valg av, gjennomføring og oppheving av ulike tiltaks/ormer)
• personelle regler

l


