
Prosjektet ‘aktivt og deltakende læringsdesign i sosialt arbeid med barn og familier’ utvikler et 

praksisnært og studentaktivt undervisningsprogram for bachelorstudenter i sosialt arbeid og 

barnevernspedagogikk i emnet ‘sosialt arbeid med barn og familier/kommunalt barnevern’.  

Utvikling av virtuelt læringsmateriell gir mulighet for omvendt klasseromspedagogikk. Emnet blir 

tilrettelagt med ukeprogram i Canvas hvor det inngår skjermforelesninger, refleksjonsoppgaver, 

litteratur/pensum, arbeidsoppgaver knyttet til videokasus og et dokumentasjonsverktøy. 

Undervisningen vil veksle mellom campus undervisning, og selvstendig arbeid med tilrettelagt 

undervisningsmaterialet knyttet til definerte læringsutbytter. 

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom de to utdanningsprogrammene ved campus Bergen og 

Sogndal, Senter for Nye Medier (Medielab), Canvas-gruppen ved Høgskolen på Vestlandet, og 

representant fra barnevernstjenesten i Bergen kommune.  

Pedagogiske utfordringer som prosjektet arbeider med er å  

• redesigne en tradisjonell campusundervisning til en ‘omvendt klasseromsundervisning’ med 

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. 

• utarbeide gode korte skjermforelesninger som erstatter klasseromforelesninger, og utvikle 

oppgaver som sikrer at studentene tilegner seg den nødvendige kunnskapen og forståelsen 

av barnevernsarbeid. 

• utvikle et dokumentasjonsverktøy som gir studentene ferdigheter i skriftlig 

framstilling/journalføring når det gjelder kartlegging, analyse, vurdering, lovanvendelse og 

grunnlag for beslutninger i barnevernsarbeid. 

Prosjektarbeidet har foregått i en fusjonsperiode med store organisatoriske endringer ved høgskolen, 

samtidig har det nasjonale arbeidet med nye læringsutbyttebeskrivelser (Rethos) gjort at nye 

læringsutbyttebeskrivelser for emnet nylig er vedtatt og at arbeidet med et strukturert ukeprogram 

kan komme i gang.  

Arbeidet med utarbeiding av skjermforelesninger er godt i gang, script til tre kasus som skal 

digitaliseres og gi studentene et møte med ‘virkelige’ problemstillinger knyttet til barnevernsarbeid 

med små barn, ungdom, og familier med utenlandsk opprinnelse (etnisitet) er utarbeidet. Det 

gjenstår å gjøre opptak av de ulike scenene. Dokumentasjonsverktøyet er under utarbeiding.  

Referat fra prosjektmøter se: https://blogg.hvl.no/barnogfamilier/ 
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