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Hvilke pedagogiske utfordringer har prosjektet skullet løse eller utforske innenfor sitt tematiske 
område, med utgangspunkt i studietilbudets læringsutbyttebeskrivelse?  
 
Målsettingen for prosjektet har vært å utvikle et praksisnært og studentaktivt 
undervisningsopplegg for bachelorstudenter i sosialt arbeid og barnevernspedagogikk i emnet 
sosialt arbeid med barn og familier/kommunalt barnevern.  
 
De pedagogiske utfordringene som prosjektet tar sikte på å løse er følgende: 

• Hvordan redesigne en tradisjonell campusundervisning til en ‘omvendt 
klasseromsundervisning’ med vektlegging på et praksisnært og studentaktivt 
undervisningsopplegg, 

 

• hvor utvikling av digitalt læringsmateriell skal gi studentene øvelse i å anvende teori i 
praksis gjennom oppgaveløsing og arbeid med virtuelle barnevernskasus, journalskriving 
og refleksjon. 

 

• Hvordan utvikle gode korte skjermforelesninger som skal erstatte klasseromforelesninger, 
og utvikle oppgaver som sikrer at studentene tilegner seg den nødvendige kunnskapen og 
forståelsen av barnevernsarbeid. 

 

• Hvordan utvikle et dokumentasjonsverktøy som gir studentene ferdigheter i skriftlig 
framstilling/journalføring når det gjelder kartlegging, analyse, vurdering, lovanvendelse og 
grunnlag for beslutninger i barnevernsarbeid. 

 
 
I løpet av prosjektperioden har det pågått et nasjonalt arbeid med utarbeiding av nye 
læringsutbyttebeskrivelser (Rethos). Prosjektet valgte av den grunn å arbeide etter de 
læringsutbyttebeskrivelsene som forelå for de to bachelorprogrammene sosionom og 
barnevernspedagog ved campus Bergen og campus Sogndal (som beskrevet i søknaden). 
Prosjektgruppen har arbeidet ut fra hva studenter på bachelornivå må tilegne seg av 
læringsutbytte relatert til emnet. Når denne rapporten skrives er de nye 
læringsutbyttebeskrivelsene for emnet nettopp vedtatt. Prosjektleder vil nå gå i gang med å lage 
en ukeoversikt over progresjonen i emnet hvor læringsutbytte vil knyttes til det digitale 
læringsmaterialet, oppgaver og arbeidsformer. 
 
En utfordring for deltakerne i prosjektet har vært å omlegge undervisningsaktiviteter som 
tradisjonell undervisning i auditorium til studentaktive læringsformer med en kombinasjon av 
digitale læringsressurser, studentoppgaver, undervisning i auditorium og selvstudium. Å sikre en 
god variasjon av aktiviteter har vært viktig i arbeidet med å planlegge et studentaktivt 
læringsdesign.  
 
For enkelte deltakere var digitalisering av undervisningsopplegg helt nytt, i tillegg hadde noen 
mindre undervisningserfaring enn andre, noe som har gjort at utprøving og utvikling av digitalt 
undervisningsmateriell har tatt tid. 
 
Den største pedagogiske utfordringen i prosjektet har vært å skape en felles forståelse av 
målsettingen med prosjektet og tilrettelegging for studentaktiv læring. Noen av prosjektdeltakerne 



har vært lærere i emnet over flere år og kjenner innholdet svært godt, mens andre hadde hatt 
nytte av en tydeligere gjennomgang av innhold og struktur fra start.  
 
Kick-off møtet i slutten av januar 2019 var i utgangspunktet planlagt å gå over 2 dager, men ble av 
budsjettmessige hensyn gjennomført på en dag. I ettertid kan det se ut for at dette ga deltakerne 
for liten tid til å få klarhet i de oppgavene som var presentert i søknaden og de forventningene 
som lå til deltakerne.  
 
En 2 dagers work-shop i begynnelsen av april 2019 hvor det ble arbeidet med utgangspunkt i 
arbeidsprosessen i en barnevernssak, både metodisk og juridisk, utviklet deltakernes en bredere 
forståelse av programmet og eierforholdet til prosjektet økte i betydelig grad. En vesentlig del av 
arbeidet disse dagene var utarbeiding av innhold for tre kasus som senere skal digitaliseres, og 
avklaring av hvilke skjermforelesninger som skulle utarbeides av den enkelte deltaker. (Se referat 
fra workshop som viser hvordan arbeidet med utarbeiding av kasus var designet 
https://blogg.hvl.no/barnogfamilier/wp-content/uploads/sites/84/2019/05/Referat-fra-Work-
shop-04.-og-05.04.19.pdf).  
 
Det er fortsatt en diskusjon i prosjektgruppen om hvordan tilrettelegging av universell utforming 
skal foregå, og hvordan prosjektet på best mulig måte kan legge til rette for dette.   
 
Barnevernsfeltet og endring i lovgivning vil påvirke den framtidige undervisningen i emnet, men 
gjennom å planlegge et helhetlig læringsdesign som også gir muligheter for å legge til nye 
læringselementer mener vi å tilrettelegge for at endringer skal kunne gjøres innenfor den 
strukturen som nå utvikles for emnet. 
 

Hva er helheten av læringsdesign (læringsaktiviteter, vurderingsformer og organisering) som det 
derfor har vært prosjektets mål å redesigne eller utvikle helt eller delvis?  
 
I arbeidet med utvikling av et helhetlig design har det også vært ønskelig å gi emnet et visuelt 
uttrykk som symboliserer tematikken barn og familier. Gjennom å utvikle et eget grafisk uttrykk 
for emnet har prosjektleder ønsket at emnet skal skille seg ut og bli husket av studentene som mer 
enn «bare enda et emne» i Canvas. Det visuelle uttrykket kan sees i prosjektets blogg 
(https://blogg.hvl.no/barnogfamilier/) som dokumenterer fremdriften i prosjektet.  
 
Et viktig læringsverktøy for studentene som prosjektet har startet utviklingen av er et digitalt 
dokumentasjonsverktøy inspirert av saksbehandlingsprogrammene Familia og Acos som anvendes 
i kommunale barneverntjenester. Formell henvendelse fra prosjektleder til Bergen Kommune ved 
IT ansvarlig for barneverntjenesten ga tilgang til de nødvendige skjermbildene i Familia, og vi har 
tilstrekkelig god nok funksjonalitet i H5P kombinert med Canvas til å utvikle det 
dokumentasjonsverktøyet som studentene skal arbeide med. Det blir ikke en 100% optimal løsning 
men god nok utfra den tid og de ressursene som prosjektet har til utvikling av dette.  
 
Utviklingen av det digitale dokumentasjonsverktøyet har som læringsmål å utvikle studentenes 
evne til skriftlig saksfremstilling/journalføring og bruk av faglig kunnskap knyttet til prosessen i 
barnevernsarbeidet. Det fortløpende arbeidet med ‘sakene’ vil inngå som et skriftlig arbeidskrav 
hvor studenten skal dokumentere kartlegging, vurdering, analyse og beslutning i en 
barnevernssak. Arbeidskravet må godkjennes før studenten kan gå opp til muntlig eksamen i 
emnet. 
 
De skjermforelesningene som er innspilt har vært vist og diskutert i prosjektgruppen og 
tilbakemeldinger som er gitt har vært viktig for den videre produksjonen. Det har vært mulig med 
prøving og feiling og den åpne prosessen har vært nyttig for alle deltakerne. Diskusjonene har vært 
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om foreleser skal være i bildet hele tiden eller om ulike presentasjonsformer kan brukes avhengig 
av hva den enkelte foreleser finner best egnet. Det ser ut til at emnet har rom for at 
skjermforelesninger blir spilt inn i ulike former, men med et felles visuelt uttrykk. 
Å utvikle gode skjermforelesninger er noe som krever øvelse og som tar tid å bli komfortabel med.  
 
I tradisjonell klasseromsundervisning er den enkelte foreleser i stor grad suveren mht. 
forelesningens innhold og form. Når et helhetlig læringsdesign skal utvikles bl.a. ved bruk av 
skjermforelesninger som skal kunne gjenbrukes over år, er det ønskelig at innholdet i den enkelte 
forelesning blir delt med alle før innspilling. Dette kan hindre for mye overlapping og gi innspill 
som kan være nyttig for alle. Dette sette fokus på autonomi versus samproduksjon, og har vært 
vanskelig å komme til en enighet omkring. Et forslag om å oppnevne et redaksjonsutvalg har ikke 
fungert, men prosjektleder har hatt tett kontakt med deltakerne og sikrer derved innholdet. 
 

Hvordan og hvorfor inngår hvilken teknologi i de redesignede eller nyutviklede 
læringsaktivitetene eller vurderingsformene? 
 
Prosjektet arbeider med en variasjon av skjermforelesninger med presentasjon av teori, samt 
filmopptak med aktuelle personer fra praksisfeltet og utvikling av refleksjonsoppgaver til arbeid i 
grupper eller som selvstudium. Utvikling av korte skjermforelesninger, blir i hovedsak produsert i 
Medielab, eller med skjermbaserte opptaksprogram.  Utarbeiding av et dokumentasjonsverktøy 
foregår ved bruk av H5P og Canvas. Prosjektet har utviklet tre case med manus tilpasset ulike 
scenario der studentene må anvende relevant kunnskap og simulere kartlegging, analyse, 
vurderinger og beslutninger i samarbeid med barn og familier. Filming av scenene vil dels foregå i 
blåskjermstudio, dels i andre lokasjoner, og koordineres av Medielab og prosjektleder. 
 
I prosjektbeskrivelsen har vi planlagt digital quiz som en del av læringsmaterialet, hvor studentene 
kan teste egen kunnskap om sentrale deler av pensum i emnet. Utarbeiding av quiz i Kahoot er 
noe vi kan utvikle og prøve ut når emnet skal piloteres ved campus Sogndal i høstsemesteret 2020.  
Flere i prosjektgruppen har prøvd ut Kahoot i andre emner. Erfaringene viser at en godt 
pedagogisk tilrettelagt Kahoot krever tid og god planlegging for å gi studentene godt 
læringsutbytte. 
 
Emnet blir tilrettelagt i læringsplattformen Canvas. Det er opprettet et testemne for å pilotere 
hvordan emnet skal bygges opp og gjennomføres. Oppfølging av dette gjøres ved Canvas-gruppen. 
 

Hvilken måloppnåelse har prosjektet hatt så langt? 
 
Prosjektet har som målsetting å utarbeide læringsmateriale som bygger på kunnskap om situert 
læring (Lave & Wenger), læring i handling (Dewey, 1966) og utvikling av læringssamfunn basert på 
deltakelse, samarbeidslæring (Wenger, 1998) og prinsipper for omvendt klasserom (Bergman & 
sams, 2012). Prosjektet har også hatt som målsetting å introdusere «Design thinking» (Koh, 2015) 
som en inspirasjon til kreativ tenkning og utvikling av læringsmateriell og ble tatt i bruk i 
forbindelse med workshop 04.04 og 05.04.19.  
 
Så langt har prosjektet oppnådd å ha utviklet skjermforelesninger med ulikt innhold og formål. 
Noen skjermforelesninger er ment som introduksjonsforelesninger, teorigjennomgang, andre er 
ment som triggere til diskusjon. Noen innspillinger er gjort i form av intervju med fagpersoner i 
praksis.  
 
Konkrete produksjoner: Videopptak av et intervju med ansatt ved et familievernkontor som 
belyser familiearbeid og familievernkontorets henvisninger til barnevernet. En skjermforelesning 



om ‘fastlåste familiekonflikter’. To forelesninger i juss; ‘om taushetsplikt’ og ‘om melde- og 
opplysningsplikt til barnevernet’. To opptak som viser melding til barnevernet fra helsesykepleier 
til barnevernsarbeider. To testopptak av skjermforelesninger om ’God nok omsorg’ 
og ’Omsorgssvikt’. Manus til skjermforelesning om ‘verdier og prinsipper i barnevernet’ er under 
utarbeiding, og en skjermforelesning om ‘resiliens’ er klar for opptak.  
 
Utvikling av script og innspillinger av tre ulike digitale kasus er i gang. Ett kasus omhandler små 
barn, ett annet tar utgangspunkt i etnisitet og ett tredje omhandler ungdom.   
 
Arbeidet med utvikling av et digitalt dokumentasjonsverktøy der studentene skal få mulighet til å 
simulere saksbehandling er godt i gang.  
 
Læringsdesignet som er under utvikling i dette prosjektet er tenkt å være fremtidsrettet, 
forskningsbasert og inneha varierte arbeidsformer der bruk av digitale verktøy og ressurser står 
sentralt. Prosjektet hadde også som en av sine målsettinger å utvikle lærernes pedagogiske 
handlingsrepertoar. Vi mener at vi har arbeidet med å nå disse målsettingene og vil fortsette med 
dette i siste del av prosjektperioden. 
 

Hvilke institusjonelle faktorer, som organisasjon, ledelse, strategi, støttefunksjoner (hvilke?), 
policy, organisasjonskultur, pedagogisk og digital kompetanse eller andre forhold har vært 
spesielt viktige for måloppnåelsen, alternativt har spesielt hemmet denne? I det siste tilfelle, 
hvordan har prosjektet håndtert slike faktorer? 
 
Arbeid med ny studieplan har ført til at Bachelor i sosialt arbeid og bachelor i 
barnevernpedagogikk har utarbeidet to separate studieplaner med mindre samkjøring av 
undervisning enn det som ble presentert i søknaden. Undervisningsmaterialet kan likevel 
anvendes i de to ulike studieprogrammene som enkeltelement tilpasset tema for undervisningen. 
 
En klar styrke i prosjektet har vært at prosjektgruppen har bestått av personer med både 
sammensatt og solid fagbakgrunn som av den grunn har kunnet arbeide selvstendig med 
utarbeiding av ulike skjermforelesninger. Deltakerne hadde ulik pedagogisk kompetanse ved 
oppstarten av prosjektperioden. Dette gjelder både innenfor tradisjonell pedagogikk og e-
pedagogikk, samt ulik undervisningserfaring. Noen av prosjektdeltakerne har mer erfaring enn 
andre fra digitalisering av undervisningsmateriale. Dette har gitt konstruktive bidrag inn i 
diskusjoner og valg av ulike tilnærminger. På den andre siden har det virket positivt at noen av 
deltakerne har mindre undervisningserfaring fra tidligere og derved mindre fastlåst i hvordan en 
tradisjonelt har lagt til rette for undervisning. 
 
Det har vært viktig å ha med deltakere med IT-kompetanse, grafisk design, medieproduksjon, 
canvas læringsplattform. I tillegg til deltakere fra Senter for Nye medier (nå Medielab) har også to 
fagansatte med ansvar for tilrettelegging i Canvas kommet med i prosjektgruppen. De har bidratt 
med god og konstruktiv hjelp i utarbeiding av både dokumentasjonsverktøyet og oppsett av nytt 
emne i Canvas. 
 
Prosjektet har dratt stor nytte av at veileder for prosjektet har solid erfaring fra å etablere en 
virtuell campus og har kommet med nyttige innspill ved planlegging og innspilling av 
læringsmateriale. 
 
Veileder og prosjektleder har fra starten av prosjektet vært opptatt av en klar struktur for 
møtevirksomhet, fremdrift og progresjon i prosjektet. Dette har vært nødvendig da 
prosjektdeltakernes øvrige arbeidsoppgaver påvirker i hvilke perioder de har tid til å planlegge og 
gjennomføre utvikling av nytt læringsmateriale.  



 
En utfordring og en sårbarhet i prosjektperioden er at Høgskulen på Vestlandet (HVL) har vært i en 
fusjonsprosess og at organisasjonen av den grunn har vært i en omfattende endring. Fremdriften i 
prosjektet har blitt påvirket av dette. Senter for Nye Medier har også vært i en omstilling og dette 
har ført til uklarheter om hvilke medarbeidere som kunne engasjere seg i prosjektet, noe som har 
forsinket deler av produksjonen av digitalt materiale. To ansatte ved Senter for Nye Medier har 
vært sentrale i arbeidet med grafisk design og oppsett for blogg 
https://blogg.hvl.no/barnogfamilier/ 
 
Også for undervisningspersonalet har omorganiseringen medført mye ekstraarbeid som har 
påvirket prioriteringer av prosjektets oppgaver. Det har derfor vært vanskelig å sette klare 
tidsfrister for når den enkelte skal ha gjort ferdig sine deloppgaver.   
 
En sårbarhet for prosjektet er at representant fra den kommunale barnevernstjenesten ikke har 
hatt mulighet til å følge prosjektets progresjon. Dette skyldes uforutsigbarheten i arbeidets art i en 
kommunal barneverntjeneste. Ved planlegging av prosjektet diskuterte vi å invitere inn to 
eksterne deltakere fra kommunale barneverntjenester slik at belastningen ikke ble så stor på en 
ekstern representant. I ettertid ser en at det kanskje hadde vært gunstig, men budsjettmessig 
hadde det vært en utfordring.  
 
Tildelingen som ble gitt til søknaden medførte en reduksjon i forhold til planlagt og oppsatt 
budsjett noe som blant annet har ført til at fysiske møter har blitt redusert i tid og andre har blitt 
gjennomført som Skype-møter.    
 
En survey ble utviklet i SurveyXact for å evaluere «gammelt emne» før uttesting av nytt digitalt 
materiale, men svarprosenten fra studentene til tross for gjentatte purringer var så lav at 
surveyundersøkelsen ikke kan regnes for å være representativ. Som emneansvarlig i emnet får 
prosjektleder muntlig tilbakemeldinger på læringsmateriale, men dette kan heller ikke sies å være 
representativt.  
 
Den geografiske avstanden mellom campusene i Sogndal og Bergen var tenkt som en mulig 
risikofaktor for gjennomføring av prosjektet. Så langt har ikke dette utgjort en risiko. Det har vært 
lagt til rette for at alle deltakere skal kunne få delta på alle fysiske samlinger. For å redusere 
reisekostnader har noen planlagte fysiske møter blitt omgjort til skype-møter. Fysiske dagsmøter 
er redusert til en gang pr. semester. Dette har fungert godt. Møtene har vært nyttet til 
informasjonsutveksling, en oppdatering av de ulike prosjektdeltakernes arbeidsoppgaver til enhver 
tid og presentasjon av produksjoner og status for arbeid.  
 
Informasjon mellom deltakerne har i tillegg til faste møter foregått gjennom referater og blogg. 
Mellom møtene har prosjektleder holdt kontakten med de enkelte prosjektdeltakerne for å sikre 
gjennomføring og tidsplanlegging av aktiviteter. 
 
 

Basert på punktene over, hvilke fire-fem, og gjerne flere, overordnede anbefalinger eller råd gir 
prosjekterfaringene grunnlag for? 
 

1) Det er av stor verdi å ha en prosjektgruppe sammensatt av deltakere med ulik kompetanse  
2) Verdien av «kick off» samling og «work shop» samling for å få til en felles innretting på 

prosjektet er nødvendig for å få til en konstruktiv oppstart av et prosjekt  
3) Det er viktig å sikre en klar struktur for gjennomføring så tidlig som mulig og sikre at alle 

har fått en forståelse av prosjektets målsetting og hva det krever av gjennomføring  

https://blogg.hvl.no/barnogfamilier/


4) Ved å opprette en blogg som dokumenterer arbeidet i prosjektperioden kan både 
prosjektdeltakerne, men også andre kollegaer og eksterne følge framdrift og produksjon  

5) Det er en fordel at prosjektgruppen underveis arbeider i mindre undergrupper for å nå 
ulike delmål i prosjektet.  

 

 


