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Digitalisering for læring i høyere utdanning - 2019 - Sluttrapport

1. Prosjektinfo.
1.1. Prosjektinformasjon
Prosjektnummer DIG-P11/2019

Prosjekttittel Aktivt og deltakende læringsdesign i sosialt arbeid med barn og familier

Institusjon
HØGSKULEN PÅ VESTLANDET (NO-HVL)
Campus:
Campus Bergen (NO)
Navn: Heggdalsvik, Inger Kristin
Stilling: Høgskolelektor
E-post: ikh@hvl.no
Telefon: +47 90 82 02 61/55 58 78 42
Navn: Larsen, Anne Karin
Stilling: Førtselektor Emerita
E-post: anne.karin.larsen@hvl.no
Telefon: 91348930
Fagområde 3 – Social sciences and law

1.2 Tematisk område
Tematisk område Aktiv læring

2. Resultater
2.1 Resultater
Måloppnåelse:
Prosjektets formål har vært å utvikle et campusovergripende læringsdesign med virtuelt læringsmateriell
som kan benyttes og styrke samarbeid mellom to utdanningssteder og de to utdanningsprogrammene
sosialt arbeid og barnevernspedagogikk. Det har vært et formål å endre pedagogisk praksis som i stor
grad har foregått som plenumsundervisning i auditorium i 12 sammenhengende uker, og å ta i bruk mer
studentaktive læringsformer hvor studenter jobber med å finne løsninger på definerte problemer. Dette vil
i større grad gi studentene muligheter for læring i handling, der teori knyttes til praksis. Emnet er satt opp
i henhold til ny studieplan som iverksatt fra studieåret 2019. Emnet er satt opp for studenter i 2. studieår
(2021-2022) og det har derfor ikke vært mulig å gjennomføre en pilot med evaluering før dette.

Prosjektet har oppnådd å utvikle:

Helhetlig læringsdesign med følgende elementer:

1) 9 skjermforelesninger som tar for seg sentrale begrep og kunnskap om barnevernfaglig arbeid
2) Et 12 ukers undervisningsprogram er tilrettelagt for studentaktiv læring etter en omvendt klasseroms
modell. Et ukeprogram gir en total oversikt over emnet, læringsutbytter, innhold, læringsressurser og
oppgaver. Studentoppgaver er utarbeidet til de digitale kasusene. Øvrige oppgaver må utarbeides av de
faglærerne som vil undervise i emnet.
3) Det er utarbeidet manus og innspilling av tre ulike kasus som har utgangspunkt i temaene barn,
etnisitet og ungdom. Kasusene er knyttet opp til ulike deler av fasene i en barnevernssak og 7 videoer
foreligger og 2 lydfiler. Et opptak til ungdomskasuset er blitt forsinket men manus foreligger og plan for
opptak.
4) Et dokumentasjonsverktøy der studentene får mulighet til å øve på å journalføre det de ser og hører
ved gjennomgang av kasusene, samt legge inn sine vurderinger, vedtak og planer. for tiltak og videre
arbeid med sakene. Dokumentasjonsverktøyet blir knyttet opp til de tre ulike kasusene og kravet til
dokumentasjon er knyttet til ulike faser av vurderinger og beslutninger.
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5) En prototyp av emnet er satt opp i Canvas med alt foreliggende innhold, struktur og lærerveiledning.
Læringsmateriell kan hentes herfra og overføres til emner når de settes opp.
6) Videoer og lydfiler er lagt inn i Kaltura. Derfra er de lagt inn i emnets mediefiler i Canvas.
Pedagogisk utviklingsarbeid:
Overordnet målsetting for prosjektet har vært å endre undervisningen i det aktuelle emnet som
hovedsakelig har vært gjennomført som tradisjonell auditoriumsundervisning til et student aktivt emne
med variasjon i pedagogisk tilrettelegging for læring. Prosjektarbeidet har hatt stort fokus på å legge opp
til en kombinasjon av skjermforelesninger, student oppgaver tilpasset temaer som blir belyst, utarbeiding
av digitale case som beskriver ulike barn og problematikk. Prosjektet har også hatt som målsetting
å utvikle et dokumentasjonsverktøy der studentene får mulighet til å oppøve ferdigheter knyttet til
utarbeiding av skriftlige vurderinger, vedtak og relevante planer knyttet til en barnevernssak.

Istedenfor auditoriumsundervisning i kombinasjon med selvstudium så har det vært en målsetting
at prosjektmaterialet i høyere grad bidrar til å stimulere studentene til å være i en kontinuerlig aktiv
læringsprosess med større variasjon i læringsformene.

Det har vært gjort forsøk på evaluering ved utprøving av nye læringsressurser i "gammelt emne". De
læringsressursene som har vært prøvd ut er noen skjermforelesninger og videoopptak av melding til
barnevernet. Skriftlige evalueringer har gitt lav svarprosent, men muntlig tilbakemelding fra undervisere
har vært at studentene har hatt læringsutbytte av ressursene.

Vi mener at gjennom dette snart treårige prosjektarbeidet har deltakerne i prosjektet fått økt innsyn i
og erfaring med å utvikle digitalt og studentaktivt læringsmateriale. I tillegg har det vært utarbeiding
av skjermforelesninger og studentoppgaver som gjør at studentene i større grad må forberede seg til
undervisning.

Bachelor i barnevern i Sogndal fikk prøvd ut materialet til barnekasuset høsten 2021 og bruken av
dokumentasjonsverktøyet. Studentenes skriftlige evaluering viser at de opplevde dette utelukkende
positivt. Det ble lettere for de å sette seg inn i saken og skrive eksempelvis vedtak og også at det ble
lettere for de å sette seg inn i situasjonen når det blir visualisert.
Det nye emnet skal prøves ut i sin helhet av Bachelor i sosialt arbeid i Bergen og Sogndal for første
gang i januar 2022. Av den grunn har det ikke vært mulig i løpet av prosjektperioden å prøve ut
læringsdesignet og få det evaluert i sin helhet.

2.2 Studietilbud
Utvikling Ja

Videreutvikling Ja

Studietilbud
Navn på studietilbud Studiepoeng Fagområde

SAB250 Sosialt arbeid med barn og
familier 15 Barnevern og sosialt arbeid

Studietilbud
1. Beskriv hvordan studietilbud/kurs(ene) er organisert og gjennomføres:
Studietilbudet er organisert med utgangspunkt som et 15 studiepoengs emne over 12 uker. Det er
utarbeidet en ukeplan som viser tema, læringsutbytte, undervisningsmateriale og pensum.

Canvas er læringsplattformen der en legger opp til et modulbasert undervisningsopplegg.
Emnet har en uke med fokus på ferdighetstrening på campus der læringsutbytte er
kommunikasjonstrening i form av rollespill med barn, ungdom og familier. Det er utarbeidet et eget
skriftlig kasus og oppgaver til denne undervisningen. For de andre ukene er det lagt opp til omvendt
klasseroms undervisning til dels med auditoriumsundervisning, selvstudium der studentene har tilgang til
det digitale læringsmaterialet med skjermforelesninger, virtuelle kasus og oppgaver.

En utfordring i planleggingen har vært å fastsette hvilke ukedager i de ulike undervisningsukene
som skal være campusundervisning, selvstudium eller gruppebaserte aktiviteter. Dette må gjøres
av de som er ansvarlig for gjennomføringen av undervisningen i henholdsvis Bergen og Sogndal.
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Barnevernspedagogutdanningen har valgt å utvikle sitt emne til 2 ganger 15 studiepoeng og vil av den
grunn tilrettelegge sin undervisning tilpasset de to delemnene.

Emnet har lagt opp til en muntlig vurderingsform.
2. Hvordan vil studietilbud/kurs(ene) videreføres etter at prosjektet er avsluttet?
Prosjektet har hele tiden hatt som en målsetting å utviklet et nytt studentaktivt emne på bakgrunn av et
allerede eksisterende emne. Selve gjennomføringen og utprøvingen av designet og læringsmaterialet
vil først kunne skje etter at prosjektperioden er avsluttet. Det har vært en målsetting i prosjektet å bygge
emnet slik at det til enhver tid kan videreutvikles og bygges på med nye og oppdaterte læringselementer.
Vi har allerede erfart at et og samme undervisningsmateriell kan anvendes i ulike deler av undervisning
og ved forskjellig utforming av studentoppgaver.

Læringsressursene har potensiale for å bli brukt til ulike Bachelor program og på forskjellig
utdanningsnivå.
3. Hvor mange anslår dere vil eventuelt delta på disse tilbudene det neste året?
I Bergen er det ca. 80 studenter ved Bachelor i sosialt arbeid. I Sogndal er det ca. 60 studenter.

Ved Bachelor i Barnevern i Sogndal er det ca. 50 studenter som hvert studieår vil anvende
læringsressursene i ulike emner.

Ved master i helsesykepleie og ved master i jordmorstudiet er det ca. 30 studenter pr. kull.

2.3 Digitale læringsressurser
Har prosjektet utviklet digitale læringsressurser?
Ja
1. Er læringsressursene gjort tilgjengelige for andre, og i så fall på hvilken måte?
Ja, i samarbeid med Medielab er videoressursene og lydfiler lagt inn i Kaltura med mulighet
for overføring til mediefiler i Canvas. Det er utarbeidet samtykkeerklæringer for bruk av ulike
læringsressurser som skjermforelesninger, digitale kasus og triggere.
2: Kan læringsressursene gjenbrukes, og hvilken plan har dere for å få til gjenbruk på en god
måte?
Læringsressursene kan gjenbrukes i flere år fremover. Som tidligere nevnt har det hele tiden vært en
målsetting at læringsmateriell som blir produsert skal kunne fungere som utskiftbare elementer uten at
en må endre store deler av undervisningsopplegget. Innhold i skjermforelesningene er utformet slik at
de har et innhold som kan stå seg over tid fordi det omhandler teoretisk grunnlagsforståelse som for
eksempel risiko og beskyttelsesfaktorer ved vurdering av omsorg. Et unntak har vært jusundervisning
der det kan skje oppdateringer av lovtekst.
3: Planlegger dere å videreutvikle læringsressursen(e), og i så fall hvordan?
Ja. I dette prosjektet har vi startet et arbeid hvor det er gode muligheter for å videreutvikle og endre
læringsmaterialet som er utviklet. De enkelte delelementene kan også brukes til alternative vinklinger på
studentoppgaver og i ulike deler av undervisninger ved at en barnevernssak har ulike faser.

Læringsdesignet gir muligheter for videreutvikling av læringsressurser. Blant annet flere
skjermforelesninger og annet virtuelt materiell. Dokumentasjonsverktøyet kan anvendes i ulike
sammenhenger og det kan brukes til utarbeiding av nye journaler til nye kasus.

3. Gjennomføring og spredning
3.1 Samarbeid
Inngår samarbeid i prosjektet?
Ja
Om samarbeidet
Prosjektet har både i forkant av prosjektperioden og underveis hatt god kommunikasjon med
Universitetet i Sørøst-Norge USN v/ Inger Therese Øvrum og Siv Merethe Kapstad. De har tidligere fått
tildelt prosjektmidler fra NUV til utviklingsprosjektet: "Gangen i en barnevernssak - en digital dynamisk
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læringssti". Prosjektleder har arbeidet med å utvikle en samarbeidsavtale mellom institusjonene, blant
annet gjennom et møte mellom ansatte ved HVL sin medielab og prosjektlederne v/USN. I samråd med
Diku ble det oppgitt at dette ikke er nødvendig og at en kan utveksle erfaringer og læringsmateriale
uten en slik avtale. Av tekniske grunner har det likevel vist seg vanskelig å få tilgang til tidligere utviklet
læringsmateriale.

Prosjektet har samarbeidsaktiviteter med følgende aktører: Medielab (tidligere Senter for Nye Medier)
ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), to representanter fra CANVAS-gruppen ved HVL, ekstern
representant fra Bergen kommune, samt en ansatt ved Master i helsesykepleie ved HVL. Prosjektet
har også samarbeidet med ansatte i Bergen kommune i forbindelse med utvikling og kvalitetssikring
av forskjellig læringsmateriell, bl.a. utvikling av dokumentasjonsverktøyet og kvalitetssikring av
tematikken og problemstillinger i de tre virtuelle kasusene. For å sikre at prosjektet utvikler praksisnært
læringsmateriell var vi på et tidlig tidspunkt i dialog med en arbeidsgruppe i Bergen kommune som
jobber med utvikling av Digibarnevern. Dette er et nasjonalt utviklingsprosjekt som tar sikte på å åpne
opp skriftlig saksbehandling og gi muligheter for brukere å få innsyn i egne journaler.

Samarbeid med deltakerne i prosjektgruppen og ovennevnte aktører, særlig Medielab og ansatte i
kommunal barnevernstjeneste har vært uvurderlig i arbeidet med utarbeiding av læringsmateriell i
prosjektet. Ulik kompetanse og erfaringsbakgrunn har gitt muligheter til å drøfte pedagogiske og tekniske
løsninger.
Videreføring av samarbeidet
Samarbeidet som er opprettet med Medielab vil fortsette. Prosjektdeltakerne kan selv ta kontakt med
Medielab og videreutvikle sin undervisning og booke avtaler for råd, veiledning og bistand. Det er også
nå opprettet et eget studio ved campus Sogndal der prosjektets sin profil og Power Point mal er gjort
tilgjengelig for nye opptak.

Samarbeidet med Canvasgruppen er god og den vil fortsette i forbindelse med jevnlige justeringer av
emnet og strukturen i Canvas oppsettet.

Prosjektleder vil opprette kontakt med nye emneansvarlige og undervisere for å sikre videreutvikling av
læringsmateriell og gjennomføring av undervisningsdesign.

3.2 Ringvirkninger og gjennomføring
Organisatoriske endringer
Vi ser at Covid-19 har ført til at undervisere har måttet omstille seg til digital undervisning hovedsakelig
i Zoom. I prosjektet har det derimot vært en gjennomtenkt pedagogisk design fra begynnelsen av. Dette
undervisningsdesignet har gitt rom for diskusjoner og refleksjon i forbindelse med både planlegging og
utarbeiding av læringsmateriale.

Resultatet av prosjektarbeidet vil tre sterkere frem når læringsmaterialet i sin helhet blir rullet ut. Flere
nye ansatte har kommet til i undervisning på begge campus (Bergen og Sogndal) og har blitt inkludert i
prosjektets pedagogiske tenkning. Erfaringer fra dette prosjektet har bidratt til ny tenkning i tilknytning til
tilrettelegging av undervisning i andre emner og på ulike studieprogram.
Erfaringer fra prosjektgjennomføringen
Som prosjektleder er det spesielt to erfaringer jeg vil nevne under dette punktet:

1) Det er fordeler og ulemper med større og mindre prosjektgruppe. Vi har erfart at det helt klart er en
styrke ved at det er en sammensatt gruppe med ulike kompetanser og erfaringer, men vi har også erfart
verdien av å arbeide i mindre arbeidsgrupper for at ulike deloppgaver skal drives fremover.

2) I dette prosjektet med en rekke uforutsette hendelser (se punktet under) så har det for prosjektleder
vært av stor verdi å ha en erfaren veileder å drøfte ulike løsninger med. Spesielt det å tenke ut nye
løsninger og ved drøfting av ulike veier å gå for at prosjektet skal være i fremdrift uavhengig av om
deltakere i prosjektgruppen blir sykmeldt, ikke svarer på e-poster og innkallinger eller ikke utfører
arbeidsoppgaver som avtalt.
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3) Underveis har det av ulike grunner skjedd endringer i prosjektgruppen ved at nye deltakere har
kommet inn og andre har gått over i en annen stilling. Med bakgrunn i dette og som følge av de
endringene ny studieplan medførte har vi i ettertid tenkt at prosjektet kunne vært bedre forankret dersom
det hadde vært opprettet en formell styringsgruppe med deltakere fra institutt/utdanningsledelsen. Ved
utforming av søknaden valgte vi å legge oss på en flat prosjektorganisasjon, men særlig på grunn av at
det i løpet av prosjektperioden har vært utskifting av sentrale personer i ledelsen så kunne dette vært
nyttig.
Utfordringer på veien
I løpet av prosjektperioden har det vært flere uforutsette hendelser.

Fusjonsarbeidet med å bli Høgskulen på Vestlandet visste vi om, men ikke hvilken rekkevidde og
konsekvenser det skulle få for prosjektet. Spesielt Senter for Nye Medier sin omorganisering til Medielab
har medført endringer både i forhold til hvem som har deltatt til enhver tid og hvem som har hatt spesifikt
koordineringsansvar for deres samarbeid med prosjektet. Dette har skapt en uklarhet som har forsinket
prosjektet fremdrift.

Prosjektet har merket ringvirkningene av Covid-19 på flere måter. Det har ført til at produksjon
av læringsmateriale har blitt utsatt en rekke ganger fordi prosjektdeltakere måtte omprioritere
arbeidsoppgaver på bekostning av prosjektoppgavene som da ble nedprioritert. I tillegg har flere i
prosjektgruppen vært sykmeldt i ulike deler av prosjektperioden.

Ekstern deltaker i prosjektet måtte trekke seg grunnet høyt arbeidspress i barneverntjenesten i løpet av
første prosjektperiode.

Flere deltakere i prosjektet har fått endrede arbeidsforhold ved overgang til nye stillinger. Som for
eksempel overgang fra lektorstillinger til stipendiatstillinger.

3.3 Formidling og spredning
Formidlingsaktiviteter:
I og med at prosjektet har blitt forsinket og produksjonen ikke ble ferdigstilt innen fristen har vi ikke kunne
formidle så mye av våre erfaringer eksternt. På grunn av at DIKU sin høstkonferanse ikke ble avholdt
høsten 2020 har vi dessverre heller ikke fått muligheten til å formidle vårt prosjekt og erfaringer der.

Prosjektet og våre erfaringer er formildet internt til ledelsen ved involverte fagseksjoner og
instituttledelse.

Prosjektet har i løpet av hele prosjektperioden formidlet fremdrift gjennom en blogside: https://
blogg.hvl.no/barnogfamilier/.

Erfaringer og resultater fra prosjektet vil bli presentert internt v/HVL, samt eksterne konferanser etter at
læringsdesign og undervisningsmateriale er prøvd ut og evaluert av studenter og undervisere.

Systematisk evaluering av læringsdesign, læringsutbytte og gjennomføring av emne vil bli foretatt
gjennom SurveyXact høst 2021 ved barnevernpedagogstudiet i Sogndal og vår 2022 ved sosialt arbeid
utdanningene i Bergen og Sogndal.
Lenker og digitale ressurser:
Prosjektet har en bloggside der fremdrift og sentrale dokumenter er formidlet: https://blogg.hvl.no/
barnogfamilier/. Utarbeidet læringsmateriale er imidlertid ikke presentert der, men lagt inn i en egen
mappe i Kaltura og i et prototyp emne i Canvas, hvor lærerne kan hente ut materiell, og sette seg inn
i strukturen som er utarbeidet for emnet. Av hensyn til at flere av aktørene i de virtuelle kasusene er
barn har vi ikke funnet det riktig å legge disse videoene åpent tilgjengelig. Det er gjort avtaler med de
medvirkende om at materialet skal kunne brukes til undervisningsformål.

Dersom DIKU, nå direktoratet for høyere utdanning ønsker innsyn i prototypen av kurset i Canvas vil det
være mulig å opprette en gjeste-konto.
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3.4 Andre tilbakemeldinger
Først av alt er vi takknemlige for å ha mottatt prosjektmidler fra Diku. Vi vil fremheve at kontaktpersoner
fra Diku alltid har svart kjapt og avklarende ved henvendelser vi har tatt i løpet av prosjektperioden.

I forbindelse med høstsamlingen som ble avviklet i Tromsø høsten 2019 ble det lagt til rette
for skriveseminar for de som var i andre del av prosjektperioden. I denne forbindelse savnet
jeg som prosjektleder et skriveseminar som hadde fokus på forberedelse til midtevaluering og
underveisrapportering.

I forbindelse med tidligere prosjekter som Norgesuniversitetet har finansiert, har vi hatt nytte av at
rapporter fra andre prosjekter har vært tilgjengelige. Etter sammenslåingen ser vi at websiden til Diku
ikke gir den samme tilgangen til tidligere prosjekt og sluttrapporter. Dette savner vi.

4. Regnskap og refleksjonsnotat
Vedlegg:
Vedlegg:
* Sluttrapport DIKU Sosialt arbeid med barn og familier.xlsx
* Refleksjonsnotat DIG-P11-2019_sluttrapport 29.09.21.pdf
* Emneplan SAB250_ 2021-22.pdf
* Ukeoversikt SAB250_2021-22.pdf
* Undervisningsveileder for lærere.pdf
* Dokumentasjonsverktøy.pdf
* Hvordan arbeide med dokumentasjonsverktøyet.pdf
* Oppgaver til video case med lærerveiledning.pdf
* Journal Amalie.pdf
* Journal Sarah.pdf
* Journal Jonas Eriksen.pdf
* Prosjektevalueringsskjema.pdf
* Refleksjonsnotat DIG-P11-2019_sluttrapport 22.09.21.docx
Kommentarer til budsjett og regnskap:
Vedlagt er sluttrapporten der tallene for 2019 og 2020 er budsjettet, og regnskapet er kolonnen for
sluttrapport. Vi har brukt timesatsen til den enkelte som har jobbet i prosjektet. Totalt i rapporten er det
2717 timer for HVL ansatte, i tillegg til 184 timer for skuespillere til innspilling av kasus. Grunnen til
overforbruk for 'Workshop - utvikling av kasus' er at prosessleder fra Impact Hub Bergen ble engasjert
for å holde workshopen.

Som skrevet i rapporten er ikke alle skjermforelesningene produsert ennå pga Covid-19 restriksjoner,
men disse vil bli produsert etter at prosjektperioden er avsluttet. Derfor er det et totalt underforbruk på
prosjektet når vi nå rapporterer, men vi holder oss uansett innenfor kravet om 40% egenandel i denne
rapporten. Resten av kostnadene som påløpet for å utarbeide flere skjermforelesninger til emnet vil bli
egenandel for HVL.

Pga Covid-19 restriksjoner har vi et underforbruk på driftskostnadene. Det har blitt færre reiser og fysiske
møter enn planlagt, derfor er det mindre kostnader rapportert på disse postene. Prosjektet har valgt å
overføre disse ressursene til Medielab sine kostnader med produksjon av de tre kasusene.
Sammendrag refleksjonsnotat/systematisk dokumentasjon:
Målsettingen med prosjektet Aktivt og deltakende læringsdesign i sosialt arbeid med barn og familier har
vært å utvikle et praksisnært og studentaktivt undervisningsopplegg med et omvendt klasseromsdesign
i emnet sosialt arbeid med barn og familier for BA i sosialt arbeid og BA i barnevern ved Høgskulen på
Vestlandet.
Ved å utarbeide et ukeprogram for emnet på 15 studiepoeng som inneholder læringsutbytter,
innholdsbeskrivelse, læringsmateriell, oppgaver og litteratur, vil emnet kunne gjennomføres i Canvas,
eller på andre læringsplattformer.
Utvikling av 3 audiovisuelle kasus der studentene møter barn og ungdom og en familie med utenlandsk
opprinnelse som krever barneverntjenestens innsats. Gjennom å arbeide med spesifikke oppgaver

https://espresso.diku.no/espresso/filedump?file=79785
https://espresso.diku.no/espresso/filedump?file=81026
https://espresso.diku.no/espresso/filedump?file=81027
https://espresso.diku.no/espresso/filedump?file=81031
https://espresso.diku.no/espresso/filedump?file=81047
https://espresso.diku.no/espresso/filedump?file=81048
https://espresso.diku.no/espresso/filedump?file=81049
https://espresso.diku.no/espresso/filedump?file=81050
https://espresso.diku.no/espresso/filedump?file=81051
https://espresso.diku.no/espresso/filedump?file=81052
https://espresso.diku.no/espresso/filedump?file=81053
https://espresso.diku.no/espresso/filedump?file=81054
https://espresso.diku.no/espresso/filedump?file=81056
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knyttet til disse barna og familiene vil studentene ta i bruk barnevernfaglig metodikk og kunnskap,
anvende relevant lovgivning og lære å føre klientjournaler. Et eget dokumentasjonsverktøy er utarbeidet
etter modell fra programmet ‘Familia’ som anvendes i kommunal barneverntjeneste. Dette verktøyet er
tilpasset de læringsmålene som studentene skal nå i dette emnet.
I tillegg til dette virtuelle læringsmaterialet er det utarbeidet 9 korte skjermforelesninger om sentrale
teorier og begrep. Dette læringsmaterialet vil bli utvidet når det nye læringsdesignet for emnet skal
gjennomføres våren 2022 for sosionomstudenter i andre studieår.
I forkant av dette har deler av det digitaliserte materialet vært prøvd ut for sosionom og
barnevernspedagog studenter. De tilbakemeldingene som lærerne har fått tilsier at studentene har
vært godt fornøyd med både å kunne se skjermforelesninger i forkant av campusundervisning (og
særlig under pandemien). De visualiserte kasusene og bruken av dokumentasjonsverktøyet har gjort
læringen mer konkret og virkelighetsnær. Det å se og høre hva barn/unge og foreldre strever med,
øker studentenes muligheter for innlevelse i de forskjellige situasjonene, og arbeidet med oppgavene
oppleves mer reelle, til forskjell fra når de arbeider med rene tekstkasus.
En mer omfattende evaluering av prosjektet må skje underveis og når emnet er gjennomført med ny
struktur våren 2022.
For informasjon om prosjektet se bloggen: Aktivt og deltakende læringsdesign i sosialt arbeid med barn
og familier (hvl.no)


