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Sluttrapport RødTrådDigibok 

Program for utdanningskvalitet 2020-21  

Om prosjektet 
 
Navn på prosjektet: RødTrådDigibok 

Bidragsytere: Eva Dønnestad (prosjektleder 
MenneskeMøteKompetanse), Siri Merete 
Reisvaag Johannessen (seniorrådgiver), 
Reidun Follesø (professor i barnevern, 
prosjektleder), studenter på 1.og 2. studieår 
Master i barnevern 
 
Dato for rapporteringen: 1.oktober 2021 

 

 
 
 

 

 

Prosjektets mål og forventede resultater:  
 
Masterstudiet i barnevern ved Institutt for sosiologi og sosialt arbeid fikk i perioden 2020-
2021 tildelt kr. 250 000,- til prosjektet RødTrådDigibok.  
 
Prosjektets mål har vært å bidra til at hver enkelt student skulle få et engasjert og 
selvstendig forhold til sitt fag og sin fremtidige profesjon, gjennom å hjelpe dem til å 
sammenhenger og bygge broer mellom livsfortelling, teori og praksis.  
 
Mens RødTråd er en vev av aktiviteter som går gjennom alle studieemner og -år, er 
RødTrådDigibok den enkelte students egne digitale bok. Det er denne boka PRUK-midlene 
har vært brukt til å utvikle.  
 
Masterstudiet i barnevern er inndelt i fem hovedtema, et for hvert studieår, med undertema 
for hvert semester. Dette danner også strukturen for bokas ti kapitler, et for hvert semester. 
Under hvert kapittel danner gjennomgående verdiforankrede pedagogiske elementer en 
gjenkjennbar struktur. Disse, som bygger på kunnskap om hvordan læring kan fremmes, er 
henholdsvis å reflektere, å dele narrativ, å trene og å undervise hverandre.  
 
I dette inngår også MinRødeTråd som er studentenes egen private refleksjonsbok. Gjennom 
en digital dagbok vil studenten kunne trekke tråder mellom egen livsfortelling, egne styrker 
og sårbarheter og faget. Ved å stille samme spørsmål gjentatte ganger vi studentene bedre 
kunne se sin faglige og menneskelige utvikling over tid.  
 
I løpet av prosjektperioden har det i tillegg til i Oppstartsuka, vært gjennomført 10 
RødTrådsamlinger med studentene, der de verdiforankrede pedagogiske virkemidlene har 
vært prøvd ut. Studentene har fortløpende blitt gitt mulighet til å komme med respons og 
innspill til innholdet i samlingene.  
 



2 
 

 
Prosjektet har levert de leveransene vi er forpliktet seg på. I søknaden presiserer at midlene 
vil i sin helhet brukes til å utvikle RødTrådDigibok. Det betyr at vi er kommet langt med boka, 
uten at arbeidet er sluttført.  
 
Når nettressursen enda ikke er gjort offentlig tilgjengelig skyldes dette at vi har fått nye store 
midler for å videreutvikle denne. I januar 2021 fikk vi tildelt nærmere 10 millioner fra DIKU-
utlysningen Pilotordning for kommunal praksis i helse- og sosialfagutdanningene til 
prosjektet RødTråd– nye praksismodeller for barnevernstudenter. Her viderefører vi 
erfaringer inn mot praksis i det vi spør hvordan RødTrådDigibok kan bidra til nyskaping i 
praksislæring; Hvordan kan både studenter, barnevernsarbeidere og universitetsansatte dra 
nytte av et slikt interaktivt lærings- og refleksjonsløp? Dette ønsker vi å utforske, utvikle, 
prøve ut og evaluere gjennom prosjektet.    
 

Det har ikke vært noen avvik i prosjektet.  
 
Regnskapsoversikt: 

 
 
Drammen 28.09.21 
 
 
Reidun Follesø 
Prosjektleder 


