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Til medlemmer av programrådet 

Dato: 7. juni 2021 

INNKALLING TIL PROGRAMRÅDSMØTE, PSYKOLOGISK INSTITUTT 

Dato: 15.06.2021 

Sted: Zoom-møte  

Tid: Kl. 12.15-14.00 

 

SAKSLISTE: 

 

O-sak 

11/2021 

Orientering vedrørende undervisningen  

 

- Hvordan blir undervisningen og eksamen høsten 2021, oppdatering. 

- Strategiarbeid ved PSI 

- Orientering om to sensorer på eksamen med karakterskala A-F. 

- Midler til studentassistenter og studentjobber, oppfølging av D-sak 8. 

- RETHOS-prosess og implementering av retningslinjen, oppdatering av 

program- og emnebeskrivelser, selvevaluering til NOKUT 

  

Utdanningsleder og studieleder informerer. 

V-sak 

7/2021 

Forslag om opprettelse av nytt emne Ledelse og gruppedynamikk  

Gjennom prosessen med RETHOS har vi avdekket at vi ikke dekker punktene om 

ledelse tilstrekkelig i de nye retningslinjene. På bakgrunn av dette har Bjørn Lau og 

Henning Bang utarbeidet et forslag om nytt emne på 5 studiepoeng som kan dekke 

dette kravet. Emnet vil enten måtte plasseres på 6. eller 9. semester på 

profesjonsprogrammet i psykologi.  

 

Emnebeskrivelse til forslaget for det nye emnet er lagt ved (vedlegg 1). 

 

Forslag til vedtak: Programrådet vedtar å opprette et nytt emne i Ledelse og 

gruppedynamikk for profesjonsprogrammet i psykologi som beskrevet i vedlegg 1. 

  

V-sak  

8/2021 

Sammenslåing av emner PSYC4401 og PSYC4501 våren 2022 

Det er fremmet forslag om å slå sammen emnene PSYC4401 og PSYC4501 på 8. 

semester på profesjonsprogrammet i psykologi. Forslagsstillerne Annika Melinder, 

Rune Bjørk, Simen Gudbrandson, Ida Bernhardt og Egil Nygaard har diskutert 

fordeler og ulemper ved en slik sammenslåing (vedlegg 2) og konkludert med at dette 

er ønskelig.  
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Forslag til vedtak: Programrådet vedtar å slå sammen emnene PSYC4401 og 

PSYC4501 på 8. semester.  

D-sak 11 Kvalitativ metode i Profesjonsprogrammet i psykologi 

Det er i dag en skeivfordeling mellom kvantitativ og kvalitativ metode på 

profesjonsprogrammet i psykologi. Kvantitativ metode har i dag 10 studiepoeng i 

programmet med PSYC2104 og PSYC3103, i tillegg til at kvantitativ metode er tema i 

11 av 12 forelesinger i innføringsemnet PSYC1100/PSY1010. Tilsvarende er det 5 

studiepoeng i kvalitativ metode på emnet PSYC3100 og 1 av 12 forelesinger i 

PSYC1100/PSY1010. 

 

Arbeidsgruppa for RETHOS mener det er grunn til å jevne ut denne skjevfordelingen 

ved å justere i tematikken for PSYC1100 med minimum 3 av 12 forelesinger innen 

kvalitativ metode, og eventuelt også en forelesning innen mixed methods. Denne 

problematikken har blitt tatt opp med de emneansvarlige, som ønsker en diskusjon i 

programrådet.  

 

Det er her relevant å merke seg at PSYC1100 har fellesundervisning med PSY1010 på 

bachelorprogrammet. Knut Inge Fostervold kommenterer at PSY1010/PSYC1100 ikke 

gir en bred innføring i kvalitativ metode og heller ikke snakker mye om mixed 

methods. En endring for å øke dette vil ikke bare påvirke profesjonsstudiet, men vil 

også endre undervisningen på bachelor programmet i og med at dette er samkjørt 

undervisning.   

 

Fostervold mener det ikke vil være riktig å innføre en endring basert på RETHOS uten 

diskusjon når dette også påvirker Bachelorprogrammet direkte. En slik endring vil 

også måtte legge opp til at flere undervisere blir involvert. PSY1010/PSYC1100 er et 

innføringsemne og skal først og fremst formidle grunnleggende kompetanse som skal 

videreutvikles på senere kurs både innenfor kvantitativ og kvalitativ metode.  Hvis det 

er slik at man ønsker en slik omlegging av introduksjonskurset i metode for profesjon 

og BA mener Fostervold at dette må diskuteres og vedtas i programrådet.  

 

Gitt at dette også er en endring som vil påvirke bachelorprogrammet,  er dette en 

endring av innføringsemnet programrådet stiller seg positiv til? 

Eventuelt  

  



  

3 
 

 

 

Vibeke Moe      Jostein Eikrem Koløen 

Utdanningsleder     Studieleder 


