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1 Evalueringsmateriale fra 2021 
Psykologisk institutt har i hovedsak gjennomført følgende evalueringer ila. 

kalenderåret 2021: 

• Periodiske emneevalueringer (utgått rutine) 

• Emneevalueringer (ny modell f.o.m. høsten 2021) 

• Jevnlige møter mellom ledelsen og programutvalgene og møter med kullkontaktene 

Periodiske emneevalueringer (utgått rutine) 

Siden 2010 har PSI gjennomført grundige periodiske emneevalueringer av emner på alle våre 

studieprogram. Resultatene fra disse evalueringene (fra 2010 til 2021), er publisert på 

instituttets nettside for studiekvalitet: http://www.sv.uio.no/psi/studier/om/studiekvalitet/ 

Emneevalueringsskjemaet er delvis standardisert for profesjon-, bachelor- og 

masterprogrammene. Dette har vi utviklet gjennom flere pilotundersøkelser og i samråd med 

vitenskapelig ansatte ved instituttet. Noen spørsmål gjelder praksisemner og blir kun brukt i 

disse emnene. Enkelte variasjoner i skjemaene forekommer fordi innhold og struktur i 

emnene varierer. I emneevalueringsskjemaet har vi inkorporert kunnskapsmålene slik de er 

formulert i emnebeskrivelsene. 

I 2021 ble følgende emner evaluert med denne nå utgåtte rutinen: 

Fra bachelor- og masterprogrammet: 

- PSY2101 Helsepsykologi 

- PSY4112 Seksualitet og seksuell helse 

- PSY4303b Vision and the Brain 

- PSY4505 Identitet, kultur og kritisk psykologi 

Fra profesjonsprogrammet: 

- PSYC1302 Profesjonsforberedende 2 

- PSYC3100 Psykopatologi 

- PSYC6502 Terapi med barn og unge utsatt for traumer og overgrep 

Resultatene fra de periodiske emneevalueringene viser en tendens til høyere score i alle 

emner sammenlignet med kalenderåret 2020, men det må sees i sammenheng med 

koronapandemien og ulike tiltak i sektoren som førte til at poengscoren i de fleste emner ble 

kunstig lave. Det forekommer naturligvis store variasjoner i de ulike emnene når det gjelder 

undervisning, pensum og eksamen, men poengscorene som omhandler hvor godt semesteret 

har fungert som helhet, faglig utbytte og oppnådde læringsmål er jevnt gode og svært gode. 

Ingen av emnene som ble evaluert scorer lavt nok på spørsmålet om «endringer trengs» til at 

det kan tolkes som at studentene mener det burde gjøres større endringer i emnene, med 

unntak av PSY4303b. 

Emneevalueringer (ny modell f.o.m. høsten 2021) 

I løpet av 2021 ble vårt system for periodisk emneevaluering gradvis erstattet av det nye 

systemet Emneevaluering: https://www.uio.no/for-

ansatte/arbeidsstotte/sta/kvalitetssystem/sv/emner/. Det nye systemet Emneevaluering er 

helt implementert ved PSI først våren 2022. 

De viktigste endringene kan oppsummeres med følgende fire punkter: a) Alle emner skal 

evalueres hver gang de gjennomføres, b) Tidspunktet for evalueringen må tilpasses slik at 

det er mulig med dialog og tilbakemelding underveis i semesteret, c) Evalueringen skal 

http://www.sv.uio.no/psi/studier/om/studiekvalitet/
https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/kvalitetssystem/sv/emner/
https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/kvalitetssystem/sv/emner/


 

 

inneholde en vurdering av sammenhengen mellom læringsutbytte og 

undervisningsformer/organisering – andre sentrale temaer er læringsmiljø og studentenes 

arbeidsinnsats og aktivisering. Og til slutt d) Emneansvarlig skal utarbeide en kortfattet 

oppsummering av de viktigste tilbakemeldingene. Oppsummeringen skal deles med 

emneeier og studentene som har deltatt. Ved PSI vil vi fortsette å dele resultatene på 

instituttets nettside for studiekvalitet, i form av de emneansvarliges skriftlige 

oppsummeringer. 

En utfordring for oss ved PSI er punkt b, siden alle emner (om lag 60 pr. semester) er på ulikt 

stadium gjennom semesteret. Tidligere kunne vi sende ut alle emneevalueringsskjemaene på 

en gitt dato på slutten av semesteret, nå må tidspunkt og innhold i langt større grad tilpasses 

hvert enkelt emne. Da vi fikk beskjed om at dette nye systemet skulle implementeres allerede 

høsten 2021, var vi allerede godt i gang med semesteret, og størsteparten av emnene var 

allerede ferdige med undervisningen. Det ble derfor bestemt, i samråd med SV-fakultetet, å 

ikke gjennomføre en fullskala evaluering av alle emner ved PSI med den nye rutinen høsten 

2021, siden vi uansett ikke ville innfri kravet om muliggjøringen av tilbakemeldinger 

underveis. Det ble derfor gjennomført en intern pilot ved PSI der vi forsøkte den nye rutinen 

på emner som ennå ikke var ferdig med undervisningen, samtidig som vi gjennomførte 

emneevaluering med den nå utgåtte rutinen av emner der dette allerede var planlagt. 

Emneevalueringsskjemaene vi har benyttet har blitt laget med utgangspunkt i de 

opprinnelige skjemaene fra den utgåtte rutinen, som er utarbeidet i samråd med de 

vitenskapelig tilsatte ved PSI.  

I 2021 ble følgende emner evaluert med den nye rutinen: 

Fra bachelor- og masterprogrammet: 

- PSY1250/PSYC1220 Personlighetspsykologi 

- PSY2206 Cognition, emotion and language 

- PSY2503 Kultur- og samfunnspsykologi 

Fra profesjonsprogrammet: 

- PSYC5315 Forpraksis 

Resultatene fra emneevalueringene viser en klar tendens til at mange av studentene er lei av 

digital undervisning, både i de større forelesningene, men kanskje spesielt i de mindre 

seminarene. Studentene er jevnt over fornøyd med at forelesninger har blitt tatt opp, noe som 

er i tråd med tilbakemeldinger som er gitt i for eksempel programutvalgene. Ellers virker 

studentene jevnt over fornøyde, og spørsmålet om faglig utbytte skiller seg ut med særlig 

mange gode tilbakemeldinger. 

Jevnlige møter mellom ledelsen og programutvalgene og møter med 

kullkontaktene 

Det er blitt avholdt månedlige møter mellom ledelsen og programutvalgene gjennom 2021. 

Problemstillingene som har blitt tatt opp i de ulike programutvalgene 

(årsenhet/bachelor/master og profesjon) har blitt fulgt opp av ledelsen, og i de påfølgende 

møter i utvalgene er det blitt orientert om hva som er blitt gjort.  

Det har vært et stort spenn i hvilken type problemstillinger som har vært reist, fra konkrete 

tilbakemeldinger knyttet til undervisningen, eksamen eller pensum på ulike emner, til 

studentenes sosiale miljø og tilknytning til PSI, studentens ønske om egne lokaler for ulike 

typer studentaktiviteter, og kjønnsnøytrale toaletter.  



 

 

I tillegg til de månedlige møtene mellom ledelsen og programutvalgene, er det blitt holdt 

møter mellom ledelsen og kullkontakene for å drøfte problemstillinger som gjelder de 

spesifikke kullene. Dette har særlig dreid seg om ulike problemstillinger knyttet til 

undervisningen på bestemte emner og de aktuelle studiekonsulentene har derfor ofte deltatt i 

møtene.  

2 Oppfølging av studiebarometeret  
Studiebarometeret for 2021 ble gjennomført med 2. og 5. årsstudenter. For PSI sin del ble 

undersøkelsen besvart av studenter henholdsvis ved profesjonsprogrammet, 

bachelorprogrammet og masterprogrammet.  

2.1 Styrker og utfordringer ved de enkelte programmene 
Selv om det er variasjon mellom programmene, er de fleste studentene som har svart alt i alt 

relativt fornøyde med studieprogrammet sitt. Likevel viser undersøkelsen at studentene på 

profesjonsprogrammet er de mest fornøyde. Studentene har angitt grad av enighet på en 

femdelt skala fra 1, ikke enig, til 5, helt enig og her er den gjennomsnittlige skåren 

henholdsvis 4,2 for profesjonsstudentene, 3,6 for masterstudentene, og 3,6 for 

bachelorstudentene. Studentene ved alle programmene er også godt fornøyde med bibliotek 

og bibliotekstjenester. 

Studentene ved profesjonsprogrammet er mest fornøyde med: 

• De synes at studieprogrammet er faglig utfordrende  

• Alt i alt er de tilfredse med studieprogrammet de går på 

• Eksamener, innleveringer og andre vurderingsformer har handlet om sentrale deler 

av lærestoffet (pensum) 

• Eksamener, innleveringer og andre vurderingsformer har krevd forståelse og 

resonnement  

Studentene ved profesjonsprogrammet er minst fornøyde med: 

• Opplæring i bruk av digitale verktøy/programmer som er relevante for fagområdet 

• Muligheter for å jobbe med prosjekter/oppgaver i samarbeid med arbeidslivet 

• Innføring i hvordan de kan formidle sin egen kompetanse til potensielle arbeidsgivere 

• Mulighet for å gi innspill på innhold og opplegg i studieprogrammet 

• Antall tilbakemeldinger de får fra faglig ansatte på arbeidet sitt 

Bachelorstudentene er mest fornøyde med: 

• Eksamener, innleveringer og andre vurderingsformer har krevd forståelse og 
resonnement  

• Studieprogrammet er faglig utfordrende  

• Eksamener, innleveringer og andre vurderingsformer har handlet om sentrale deler 

av lærestoffet (pensum) 

• Undervisningen dekker sentrale deler av lærestoffet/pensum godt 

Bachelorstudentene er minst fornøyde med: 

• Informasjon om hvilke yrker/ bransjer som er relevante for dem 

• Informasjon om hvordan kompetansen deres kan brukes i arbeidslivet 

• Innføring i hvordan de kan formidle sin egen kompetanse til potensielle arbeidsgivere 

• At representanter fra arbeidslivet bidrar for lite i undervisningen (for eksempel som 
gjesteforelesere/kursholdere) 



 

 

• Mulighet til å jobbe med prosjekter/oppgaver i samarbeid med arbeidslivet 

Masterstudentene er mest fornøyde med: 

• Eksamener, innleveringer og andre vurderingsformer har krevd forståelse og 
resonnement  

• Eksamener, innleveringer og andre vurderingsformer har handlet om sentrale deler 
av lærestoffet (pensum) 

• Studieprogrammet er faglig utfordrende  

• Egen studieinnsats oppleves som høy 

Masterstudentene er minst fornøyde med: 

• Det sosiale miljøet blant studentene på studieprogrammet  

• Informasjon om hvilke yrker / bransjer som er relevante for dem 

• Informasjon om hvordan kompetansen deres kan brukes i arbeidslivet 

• Innføring i hvordan de kan formidle sin egen kompetanse til potensielle arbeidsgivere 

• At representanter fra arbeidslivet bidrar for lite i undervisningen (for eksempel som 

gjesteforelesere /kursholdere) 

 

 

2.2 Planlagt og gjennomført oppfølging av resultatene av studiebarometeret  
 

Opplæring i bruk av digitale verktøy/programmer som er relevante for 

fagområdet 

Profesjonsprogrammet:  

• Pandemien gjorde behovet for opplæring i bruk av digitale verktøy i terapi nødvendig. 

Dette ble derfor en naturlig del av opplæringen i internklinikkene på PSI i 2020 og 

2021, da det i perioder ble nødvendig å gjennomføre deler av terapiforløpene digitalt. 

• At studentene på profesjonsprogrammet er misfornøyde med opplæring i bruk av 

digitale verktøy kan delvis henge sammen med at respondentene på 

studiebarometeret ikke selv var del av denne opplæringen fordi de enda ikke hadde 

kommet så langt i studieprogrammet.  

• Samtidig viser studentenes svar (og erfaringene med pandemien) at det er grunn til å 

se nærmere på behovet for denne typen opplæring og kanskje en bredere innføring i 

ulike former for digitale verktøy/programmer også tidligere i studieprogrammet.   

 

Muligheter for å gi innspill på innhold og opplegg i studieprogrammet  

Alle programmer:  

1) Dette vil følges opp gjennom jevnlige møter mellom utdanningsledelsen og 

studentrepresentanter (PU), hvor siste møtet hvert semester skal inneholde en 

tilbakemelding fra hver kullrepresentant med oppsummering av semesteret.  

2) Standardiserte emneevalueringer som gjennomføres i alle emner hver gang de 

gjennomføres. Målet er at studentenes mulighet for innspill vil bli enda mer 

systematisk ivaretatt gjennom det nye emneevalueringssystemet som startet opp 

våren – 22. Dette er også beskrevet under punkt 1. Se ellers detaljert beskrivelse her: 

Studiekvalitet ved PSI - Psykologisk institutt (PSI) (uio.no)  

 

https://www.sv.uio.no/psi/studier/studiekvalitet/index.html


 

 

 

Tilbakemelding og veiledning 

Alle programmer:  

• Tilbakemelding og veiledning på eget arbeid har i flere år vært blant de områdene i 

Studiebarometeret hvor studentene generelt er minst fornøyde. Programrådet ved PSI 

ønsker å følge opp hvordan tilbakemelding og veiledning kan styrkes på våre ulike 

programmer. Saken vil følges opp i Programrådet gjennom høsten -22. 

 

Arbeidslivsrelevans: 

Bachelor- og masterprogrammet: 

• Arbeidslivsrelevans, dvs. informasjon om hvilke yrker som kan være aktuelle for dem 
og muligheten for kontakt med arbeidslivet under studiet, går igjen på ulike måter 

som det BA- og MA-studentene er minst fornøyde med.  Dette er et område som har 

vært viet mye oppmerksomhet både gjennom 2020 og 2021 på PSI bla gjennom en 

arbeidsgruppe som leverte sin rapport i 2021.  

• Rapportens anbefalinger har vært fulgt opp bla. gjennom utvikling av 

«Bærekraftlaboratoriet», samt «SAMBA»- prosjektet.  

• PSI har fått midler fra DIKU til prosjektet «Bærekraft-laboratoriet» sammen med 
Institutt for Arkeologi, Konservering og Historie (IAKH). Prosjektet skal samle 

personer på tvers av fag til samarbeid i en tverrfaglig læringsarena. I tillegg til 

bærekraft, er et av de overordnede målene å bygge opp BA-studentenes faglige 

identitet som samfunnsvitere og humanister, og ikke minst å styrke 

arbeidslivsrelevans gjennom samarbeid med UN Global Compact Norge (UNGC), 

hvor det knyttes kontakt med ulike aktører i arbeidslivet. (Se ellers punktet under 

«Det sosiale miljøet» for mer om «SAMBA».)  

Profesjonsstudiet: 

• Også profesjonsstudentene svarer at de ikke synes det er nok samarbeid med 

arbeidslivet og at de ønsker mer innføring i hvordan de kan formidle sin egen 

kompetanse til potensielle arbeidsgivere.  

• Profesjonsprogrammet i psykologi er i utgangspunktet et yrkesrettet studieprogram 

med innslag av eksterne undervisere fra potensielle arbeidsgivere og med et integrert 

praksisløp, særlig i siste halvdel av programmet.  

• Vi vil nå se på om det er hensiktsmessig å også inkludere praksiselementer enda 
tidligere i studieløpet og har derfor nedsatt en arbeidsgruppe som utreder muligheten 

for en type observasjonspraksis i forbindelse med profesjonsforberedende linje. 

Alle programmer:  

Karriereintervjuer: Et viktig tiltak for å vise studentene mulige karriereveier og 

yrkesmuligheter er karriereintervjuer. For PSIs del har vi derfor i løpet av 2021 

fornyet og utvidet antall karriereintervjuer på de ulike programsidene våre betydelig. 

 

Det sosiale miljøet 

Alle programmer:  

• Som nevnt over har faste månedlige dialogmøter mellom ledelse og PU’ene vært 

gjennomført gjennom 2021 og fortsetter i 2022. Et viktig tema som følges opp er 



 

 

faglige og sosiale møteplasser for studentene, bla. utredes mulige lokaler på PSI som 

kan benyttes av studentene til dette. 

 

• Vi ønsker videre å fortsette med å tilby alle studenter på PSI et digitalt kollokvietilbud 

med mentorer, samt sørge for et eget kollokvietilbud til alle nye studenter også i 2022 

(for mer om gjennomførte og planlagte tiltak knyttet til sosialt miljø og tilhørighet se 

pkt.7.1 lenger ned) 

Bachelorprogrammet: 

• «SAMBA»-prosjektet («Samordning av emner og studenter for økt studentaktivitet på 

bachelorprogrammene») har vært pilotert gjennom 2021 og videreføres i 2022. 

Prosjektet har som hovedformål å styrke studiekvalitet, men også opplevelse av sosial 

tilhørighet og faglig identitet blant BA-studentene. Det tilrettelegges for 

implementering av studentaktive læringsformer ved hjelp av 

undervisningsassistenter, og å fremme studentenes følelse av tilhørighet og 

motivasjon gjennom en mentorordning. Det kan legges til at SAMBA-prosjektet ogsåp 

kommer profesjonsstudentene til gode da det omfatter de store emnene i det første 

studieåret.  

Masterprogrammet: 

• Det er særlig er MA-studentene som skårer lavt når det gjelder det sosiale miljøet på 

dette studiebarometeret. Pandemien har antagelig vært medvirkende til en opplevelse 

av sosial isolasjon i 2021, men skrivearbeidet knyttet til masteroppgaven kan oppleves 

ensomt også når det ikke er pandemi. PSI ønsker derfor å støtte tiltak for å fremme 

opplevelse av felleskap og tilhørighet rettet mot denne gruppen studenter. Et 

eksempel på et slikt tiltak, som flere av våre undervisere nå prøver ut, er å arrangere 

såkalte «Shut up and write»-dager for å fremme sosialt samhold rundt arbeidet med 

masteroppgaven. 

 

3 Gjennomføring av programmet  
a) Rekruttering (søkertall) 

Program 2018 2019 2020 2021 

Årsenhet 3014 (512 1. pri) 3225 (551 1. 
pri) 

3620 (657 1. pri) 2850 (480 1.pri) 

Bachelor 3909 (645 1. pri) 3574 (573 1. 
pri) 

3808 (605 1. pri) 3733 (568 1. pri) 

Profesjon høst 3287 (1050 1. 
pri) 

3109 (904 1. 
pri) 

3385 (1088 1. 
pri) 

3305 (1069 1. pri) 

Profesjon vår 2418 (361 1. pri) 2646 (475 1. 
pri) 

2683 (338 1. pri) 2727 (397 1. pri) 

Master*     

- Arb.org 365 (138 1. pri) 355 (155 1. Pri) 331 (149 1. pri) 400 (149 1. pri) 

- HUS 397 (229 1. pri) 391 (201 1. Pri) 373 (190 1. pri) 432 (222 1. pri) 

- Cog. neuro. 263 (133 1.pri) 247 (125 1.pri) 249 (123 1. pri) 260 (139 1. pri) 



 

 

- SFM Cog. 
neuro 

106 (81 1. pri) 101 (73 1. pro) 113 (72 1. pri) 113 (92 1. pri) 

(Kilder: Tableau «Tilbud og møtt i UHG-opptak»1 og «Tilbud og møtt i masteropptak»2) 

 

b) Studiepoengsproduksjon (stp. per student) 
 

Program 2017  2018 2019 2020 2021 

Årsenhet 38,2 42,6 41,3 42,7 42,2 

Bachelor 41,04 45,4 45,6 51,7 47,8 

Profesjon 53,02 54,6 55 57 57,1 

Master 51,96  55,4 51,3 53,9 55,1 

«Global 
Minds» 

  52,5 64,2 60,7 92,0 

(Kilde: DBH «Studiepoeng per student»3) 

 

 

c) Gjennomføring (oppnådde grader) 

Program 2017  2018 2019 2020 2021 

Årsenhet 46 53 44 32  

Bachelor 83 86 84 83 84 

Profesjon 88 110 122 95 131 

Master 52 56 53 60 63 

(Kilde: Tableau «Studenter – fullføring og frafall»4) 

 

d) Vurdering av frafall og beskrivelse av tiltak 

Bachelorprogrammet: 

Frafallet etter første studieår fra bachelorprogrammet var i 2021 rundt 25 prosent som er 

stabilt sammenlignet med 2020 på 26 prosent og fortsetter nedgangen fra 2019 med 37 

prosent frafall.  

 
1 https://rapport-dv.uhad.no/#/views/SOA_tall_til_opptaksramme/TilbudogmttiNOM-opptak?:iid=1b  
2 https://rapport-dv.uhad.no/#/views/SOA_tall_til_opptaksramme/Tilbudogmttimasteropptak?:iid=1  
3https://dbh.nsd.uib.no/statistikk/rapport.action?visningId=229&visKode=false&admdebug=false&columns=ar
stall&index=6&formel=997&hier=insttype!9!instkode!9!fakkode!9!ufakkode!9!studkode!9!progkode&sti=Univ
ersiteter!9!Universitetet%20i%20Oslo!9!Det%20samfunnsvitenskapelige%20fakultet!9!Psykologisk%20institutt
!9!Psykologi&param=hier_type%3DS!9!kategori%3DS!9!Gjentak%3D0!9!ufakkode%3D690!9!arstall%3D2020!8
!2019!8!2018!8!2017!9!toppnivakode%3DLN!8!HN!8!MP!8!AN!9!dep_id%3D1!9!fakkode%3D210!9!insttype%
3D11!9!studkode%3DPSYKOLOGI!9!finmodkode%3DA!8!B!8!C!8!D!8!E!8!F!8!IS!8!0!9!instkode%3D1110  
4 https://rapport-dv.uhad.no/#/views/SU-programledere/Studenter-fullfringogfrafall?:iid=1  

https://rapport-dv.uhad.no/#/views/SOA_tall_til_opptaksramme/TilbudogmttiNOM-opptak?:iid=1b
https://rapport-dv.uhad.no/#/views/SOA_tall_til_opptaksramme/Tilbudogmttimasteropptak?:iid=1
https://dbh.nsd.uib.no/statistikk/rapport.action?visningId=229&visKode=false&admdebug=false&columns=arstall&index=6&formel=997&hier=insttype!9!instkode!9!fakkode!9!ufakkode!9!studkode!9!progkode&sti=Universiteter!9!Universitetet%20i%20Oslo!9!Det%20samfunnsvitenskapelige%20fakultet!9!Psykologisk%20institutt!9!Psykologi&param=hier_type%3DS!9!kategori%3DS!9!Gjentak%3D0!9!ufakkode%3D690!9!arstall%3D2020!8!2019!8!2018!8!2017!9!toppnivakode%3DLN!8!HN!8!MP!8!AN!9!dep_id%3D1!9!fakkode%3D210!9!insttype%3D11!9!studkode%3DPSYKOLOGI!9!finmodkode%3DA!8!B!8!C!8!D!8!E!8!F!8!IS!8!0!9!instkode%3D1110
https://dbh.nsd.uib.no/statistikk/rapport.action?visningId=229&visKode=false&admdebug=false&columns=arstall&index=6&formel=997&hier=insttype!9!instkode!9!fakkode!9!ufakkode!9!studkode!9!progkode&sti=Universiteter!9!Universitetet%20i%20Oslo!9!Det%20samfunnsvitenskapelige%20fakultet!9!Psykologisk%20institutt!9!Psykologi&param=hier_type%3DS!9!kategori%3DS!9!Gjentak%3D0!9!ufakkode%3D690!9!arstall%3D2020!8!2019!8!2018!8!2017!9!toppnivakode%3DLN!8!HN!8!MP!8!AN!9!dep_id%3D1!9!fakkode%3D210!9!insttype%3D11!9!studkode%3DPSYKOLOGI!9!finmodkode%3DA!8!B!8!C!8!D!8!E!8!F!8!IS!8!0!9!instkode%3D1110
https://dbh.nsd.uib.no/statistikk/rapport.action?visningId=229&visKode=false&admdebug=false&columns=arstall&index=6&formel=997&hier=insttype!9!instkode!9!fakkode!9!ufakkode!9!studkode!9!progkode&sti=Universiteter!9!Universitetet%20i%20Oslo!9!Det%20samfunnsvitenskapelige%20fakultet!9!Psykologisk%20institutt!9!Psykologi&param=hier_type%3DS!9!kategori%3DS!9!Gjentak%3D0!9!ufakkode%3D690!9!arstall%3D2020!8!2019!8!2018!8!2017!9!toppnivakode%3DLN!8!HN!8!MP!8!AN!9!dep_id%3D1!9!fakkode%3D210!9!insttype%3D11!9!studkode%3DPSYKOLOGI!9!finmodkode%3DA!8!B!8!C!8!D!8!E!8!F!8!IS!8!0!9!instkode%3D1110
https://dbh.nsd.uib.no/statistikk/rapport.action?visningId=229&visKode=false&admdebug=false&columns=arstall&index=6&formel=997&hier=insttype!9!instkode!9!fakkode!9!ufakkode!9!studkode!9!progkode&sti=Universiteter!9!Universitetet%20i%20Oslo!9!Det%20samfunnsvitenskapelige%20fakultet!9!Psykologisk%20institutt!9!Psykologi&param=hier_type%3DS!9!kategori%3DS!9!Gjentak%3D0!9!ufakkode%3D690!9!arstall%3D2020!8!2019!8!2018!8!2017!9!toppnivakode%3DLN!8!HN!8!MP!8!AN!9!dep_id%3D1!9!fakkode%3D210!9!insttype%3D11!9!studkode%3DPSYKOLOGI!9!finmodkode%3DA!8!B!8!C!8!D!8!E!8!F!8!IS!8!0!9!instkode%3D1110
https://dbh.nsd.uib.no/statistikk/rapport.action?visningId=229&visKode=false&admdebug=false&columns=arstall&index=6&formel=997&hier=insttype!9!instkode!9!fakkode!9!ufakkode!9!studkode!9!progkode&sti=Universiteter!9!Universitetet%20i%20Oslo!9!Det%20samfunnsvitenskapelige%20fakultet!9!Psykologisk%20institutt!9!Psykologi&param=hier_type%3DS!9!kategori%3DS!9!Gjentak%3D0!9!ufakkode%3D690!9!arstall%3D2020!8!2019!8!2018!8!2017!9!toppnivakode%3DLN!8!HN!8!MP!8!AN!9!dep_id%3D1!9!fakkode%3D210!9!insttype%3D11!9!studkode%3DPSYKOLOGI!9!finmodkode%3DA!8!B!8!C!8!D!8!E!8!F!8!IS!8!0!9!instkode%3D1110
https://dbh.nsd.uib.no/statistikk/rapport.action?visningId=229&visKode=false&admdebug=false&columns=arstall&index=6&formel=997&hier=insttype!9!instkode!9!fakkode!9!ufakkode!9!studkode!9!progkode&sti=Universiteter!9!Universitetet%20i%20Oslo!9!Det%20samfunnsvitenskapelige%20fakultet!9!Psykologisk%20institutt!9!Psykologi&param=hier_type%3DS!9!kategori%3DS!9!Gjentak%3D0!9!ufakkode%3D690!9!arstall%3D2020!8!2019!8!2018!8!2017!9!toppnivakode%3DLN!8!HN!8!MP!8!AN!9!dep_id%3D1!9!fakkode%3D210!9!insttype%3D11!9!studkode%3DPSYKOLOGI!9!finmodkode%3DA!8!B!8!C!8!D!8!E!8!F!8!IS!8!0!9!instkode%3D1110
https://rapport-dv.uhad.no/#/views/SU-programledere/Studenter-fullfringogfrafall?:iid=1


 

 

Det arbeides det med å styrke tilhørigheten til programmet, blant annet med 

kollokvieordning og SAMBA-prosjektet (beskrevet under punkt 2.2) som skal sikre at 

studenter får en bedre sosial tilhørighet til sine medstudenter samt mer faglig identitet.  

Profesjonsprogrammet: 

Frafallet fra førsteåret på profesjonsprogrammet i psykologi var i 2021 på rundt 10 prosent. 

Dette tallet stemmer godt overens med de to foregående årene og viser en stabil trend. I 

arbeidet mot frafall er også profesjonsprogrammet innlemmet i store deler av SAMBA-

prosjektet og med kollokvieordninger som vi håper kan ha positiv innvirkning på frafall.  

Masterprogrammet: 

På masterprogrammet i psykologi var det samlet rundt 15 prosent frafall førsteåret. Dette er 

en liten økning sammenlignet med 2019 (8 prosent) og 2020 (12 prosent). Frafallet er høyest 

på studieretningene Helse, utvikling og samfunn og Cognitive Neuroscience.  

Det har tidligere vært særlig stort frafall fra studieretningen Cognitive Neuroscience med 

opptil 14 prosent frafall på førsteårsstudentene. Frafallet fra denne retningen isolert sett var i 

2021 på 10 prosent. Fra opptaket 2021 er det vedtatt endrede opptakskrav med styrket krav 

til emner innenfor fagfeltet. Håpet er at økte krav til forkunnskap i relevante emner gjør at 

studentene stiller sterkere faglig og følgelig også har mindre frafall.  

Det har også vært meldt om utfordringer med utilstrekkelige forkunnskaper på de to andre 

studieretningene, særlig i metode. Et tiltak mot dette var å sette ned en fast opptakskomité 

som skal gjøre vurderinger av ekstern utdanning der saksbehandler er usikker. 

 

e) internasjonalisering 

Utveksling 

Program 2019 2020 2021 
Utreisende studenter 58 17 15 
Innreisende studenter 43 27 39 

*Inkludert master, bachelor og profesjon.  

 

Internasjonale programstudenter: 

Det er fortrinnsvis på retningen Cognitive Neuroscience det er internasjonale 

programstudenter ved PSI.  

I tillegg er Psykologisk institutt partner i en Joint Degree («Global Minds»), som innebærer 

at flere internasjonale studenter tilbringer et semester hos oss. Programmet hadde oppstart 

høsten 2017 og de første ti studentene kom til UiO våren 2018. Det ble ikke tatt opp nye 

studenter på programmet i 2020 grunnet COVID-19 og overgang til ny Erasmus-periode. 

Programmet tok ikke opp nye studenter i 2021, men har fra våren 2022 nye studenter ved 

UiO.  

 

4 Bærekraft 
 

a) Hva slags planer har PSI for at undervisningen skal bidra med kunnskap 

innenfor FNs bærekraftsmål? 

 



 

 

1. PSIs klimautvalg kom i 2021 med en rapport med forslag til hvordan PSI gjennom 

forskning, undervisning og internasjonalt samarbeid kan bidra til å redusere globale 

klima- og miljøutfordringer. Gjennom høsten -22 vil forslagene drøftes i 

ledergruppen, programrådet og styret ved PSI hvor det så vil legges en plan for 

prioritering av forslagene og implementering i 2023. Rapporten foreslår følgende når 

det gjelder å styrke undervisningen om klima-, miljø- og økopsykologi: 

 

• Det bør opprettes valgfrie laveregradsemner med fokus på klima-, miljø- og 
økopsykologi.  

• Responsen fra studentene på nye emner i klima-, miljø- og økopsykologi kan gi 
PSI grunnlag for å vurdere et mulig bachelorløp. Utvalget støtter at et slikt 
tverrfaglig løp bør involvere andre samfunnsvitenskapelige fag, som 
statsvitenskap, økonomi, og samfunnsgeografi. 

• Det foreslås videre at en «grønn tråd» veves inn i profesjonsforberedende og 
forebyggende emners del av profesjonsstudiet. 

 

2. Det andre som bør nevnes her er PSIs deltagelse i «Bærekraft-laboratoriet».  

• Som nevnt over har PSI, sammen med IAKH, fått bevilget midler til prosjektet 

som igangsettes i år og skal samle personer på tvers av fag til samarbeid i en 

tverrfaglig læringsarena. Gjennom samarbeid med UN Global Compact Norge 

(UNGC), skal studentene jobbe målrettet med bærekraftfokuserte prosjekter og 

knytte kontakt med ulike aktører i arbeidslivet.  

• I tilknytning til Bærekraftlaboratoriet opprettes det et nytt tverrfaglig emne med 

emnekode B-lab 2000. 

 

b) Behov for en gjennomgang av de ulike programmenes læringsmål med 

hensyn på en tydeligere bærekraftrelevans 

 

• PSI har, i likhet med alle studieprogrammene på SV-fakultetet, nylig hatt en 

gjennomgang hvor de ulike programmene har blitt merket med relevante 

bærekraftmål. Her har det vært viktig å vise at det er flere viktige bærekraftsmål, i 

tillegg til å stoppe klimaendringene (13), som dekkes av våre programmer. Et slikt 

bærekraftsmål er God helse (3). Andre aktuelle bærekraftsmål er Anstendig arbeid og 

økonomisk vekst (8), Ansvarlig forbruk og produksjon (12) og Fred og rettferdighet 

(16). 

• Videre ønsker vi en prosess hvor vi gjennomfører en enda nærmere gjennomgang av 

de ulike læringsmålene mht. en tydeligere bærekraftrelevans på programnivå, før i 

neste omgang evt. vurdere en prosess knyttet til enkeltemner.  

 

5 Pågående forbedringstiltak. Evt. endringer i programplan og 

studieløp 
FS 
Kode  

Studieprogram Beskrivelse av gjennomførte 
eller planlagte vesentlige 
endringer  

Årsaken til 
endringen  

 Profesjon og 
bachelor   

Videreføring av SAMBA 
(Samordning av emner og 
studenter for økt studentaktivitet 
på bachelorprogrammene) tross 
ikke støtte fra HK-dir.  

Styrke studiekvalitet 
og tilhørighet for 
førsteårsstudenter.  



 

 

 Profesjon, 
bachelor og 
master 

Ordningen med bruk av 
undervisningsassistenter til å bistå 
underviserne ble videreført.  
 

Øke studentaktivitet 
og interaksjon 
mellom studenter og 
lærer i 
undervisningen, samt 
sikre god bruk av 
digitale verktøy som 
Canvas og Zoom. 
Endringen er mulig 
på grunn av økte 
strategiske 
undervisningsmidler 
avsatt på 
budsjettpost.  

 Profesjon Etter at hele profesjons-
programmet ble gjennomgått i 
2020 for sikre at ny retningslinje 
var ivaretatt, ble nødvendige 
endringer i emnebeskrivelser og 
faglig innhold suksessivt 
implementert gjennom vår og høst 
2021.  
 

RETHOS - ny forskrift 
om nasjonal 
retningslinje for 
psykologutdanningen 

 Profesjon, 
bachelor og 
master 

Digitale kollokvieordninger. Våren 
og høsten 2021 ble implementering 
av digitale kollokviegrupper 
gjennomført. Alle studenter ved 
PSI fikk tilbud om å melde seg til 
en digital kollokviegruppe og 
gruppene ble opprettet av 
administrasjonen. Hver gruppe 
fikk tildelt en kollokviementor som 
fasiliterte gruppas første møte. 
Kollokviementoren deltok også på 
et kollokvietreff med alle gruppene 
senere i semesteret, for oppføring 
av gruppa. Ordningen fikk gode 
tilbakemeldinger fra studentene og 
mentorene. 

Nedstenging av 
campus, digital 
undervisning og 
mangel på fellesskap 
og plattformer for 
studentene å møtes 
på.   

 Profesjon, 
bachelor og 
master 

Digital undervisning. Våren og 
høsten 2021 var i stor grad preget 
av digital (og hybrid undervisning 
på ferdighetsemner) undervisning.  

Nedstenging av 
campus, nasjonale og 
regionale 
smittevernregler.  

 Profesjon, 
bachelor og 
master 

Endring i vurderingsformer. Alle 
skoleeksamener våren og høsten 
2021 ble videreført som omgjort til 
hjemmeeksamener («open book») 
2020. Disse er fortsatt 
hjemmeeksamener, men 
planlegges å gjennomføres som 
skoleeksamener igjen fra høsten 
2022.   

Nedstenging av 
campus, nasjonale og 
regionale 
smittevernregler. 

 Profesjon og 
master  

Forskerlinjen ved PSI utredet og 
vedtatt opprettet, i første omgang 

Ønske om å innføre 
en forskerlinje for å 
sikre god rekruttering 



 

 

som en pilot. Må opprettes som et 
eget program. 

bla til klinisk 
forskning 

 

6 Styrker og svakheter ved programmet  
 

 Program 
Styrke 1 Høye søkertall og god kvalitet på søkerne til våre programmer (alle) 
Styrke 2 Studieprogrammet er faglig utfordrende (alle) 
Styrke 3 Mye pågående faglig utviklingsarbeid knyttet til undervisningen (SAMBA, 

Bærekraftlaboratoriet, Forskerlinje, RETHOS, utvikling av terapivideoer 
m.m.) 

Utfordring 
1 

Arbeidslivsrelevans er fortsatt en utfordring (BA/MA) 

Utfordring 
2 

Utvikle flere former for gode pedagogiske tilbakemeldinger på studentenes 
arbeid (alle) 

Utfordring 
3 

Det sosiale miljøet blant studentene etter pandemien (alle, særlig MA). 

 

7 Status for enhetens årsplan til studiekvalitet/utdanning  
 

1. Kvalitetssikre og videreutvikle gode pedagogiske undervisningsformer 

 

• Gjennom 2021 har det vært satset på samarbeid med LINK bla for inspirasjon og 

erfaringsdeling i form av felles undervisningslunsjer. Arbeidet med å videreutvikle og 

styrke gode interaktive undervisningsformer videreføres i 2022 i samarbeid med det 

nye læringsnettverket EILIN, med LINK og internt på instituttet.  

• Strategiske undervisningsmidler har blitt benyttet for å stimulere til utvikling av gode 

pedagogiske, studentaktive læringsformer. Dette har resultert i en rekke pedagogiske 

utviklingsprosjekter, bla. undervisningsvideoer, podkast, og undervisningsmateriell i 

forb. med RETHOS og det samiske perspektivet.  

• En felles PSI-mal, samt retningslinjer for CANVAS-bruk har blitt utviklet, og det har 

vært avholdt workshop for ansatte i CANVAS- bruk. Vi ser at det er behov for å satse 

videre på workshops og inspirasjon til ansatte i pedagogisk bruk av CANVAS også 

framover.  

 

2. Sikre forutsigbarhet i førstelinjepraksis 

 

• I 2021 har fokus vært på å forbedre og utvide avtalene med helse-foretakene. Høsten -

22 vil en prosess med å få på plass avtaleverk med Oslo og nærliggende kommuner 

prioriteres. 

 

3.  Implementering av RETHOS i det reviderte Profesjonsprogrammet 

 

• Hele profesjonsprogrammet ble gjennomgått for å sikre at den nye retningslinjen for 
psykologutdanningen er godt ivaretatt i profesjonsprogrammet i -20, og nødvendige 

endringer i emnebeskrivelser og faglig innhold ble suksessivt implementert gjennom 

vår og høst -21.  



 

 

• Selvevaluering mht. status for implementeringen levert NOKUT høst 21. og rapport 

med tilbakemelding fra NOKUT forelå i februar -22.  

• RETHOS-arbeidsgruppen på PSI starter nå arbeidet med suksessivt å gjennomgå 

tilbakemeldingene fra NOKUT, for deretter å foreslå tiltak til Programrådet mht. 

eventuelle ytterligere behov for justeringer i profesjonsprogrammet. 

 

4. Etablering av ny praktikumordning i samarbeid med Vinderen DPS 

 

• Psykosepraktikum er etablert og har vært i drift gjennom 2021. Så langt er ordningen 
godt evaluert av studenter og lærere.  

• Videreføres som en pilot i 2022 for deretter å evalueres for evt. videre drift. 
 

5. Følge opp nye strukturer for skikkethetsarbeid på profesjons-

programmet 

 

• Det løpende skikkethetsarbeidet har vært fulgt opp med jevnlige møter i 
drøftingsutvalget og tett oppfølging av studenter der det har vært behov for det.  

• Representant fra PSI oppnevnt som Institusjonsansvarlig for skikkethet på fakultetet. 
Utdanningsleder er vara for institusjonsansvarlig og deltar i Skikkanettverket på UiO 

sammen med institusjonsansvarlig. 

 

6. Styrke studiekvalitet og tilhørighet på Bachelorprogrammet 

 

• Som nevnt over har SAMBA-prosjektet har vært pilotert dette året. Videreføres som 

en pilot også i 2022 før en grundigere evaluering. 

 

7. Styrke arbeidslivsrelevans på Bachelor- og Masterprogrammet 

 

• En arbeidsgruppe for å se på arbeidslivsrelevans knyttet til Bachelor- og 

Masterprogrammet leverte sin rapport i 2021.  

• Anbefalingene har vært fulgt opp bla. gjennom «SAMBA»-prosjektet, samt utvikling 

av «Bærekraftlaboratoriet». Dette følges videre opp gjennom 2022. 

 

8. Evaluering av undervisning og frafall 

 

• Evaluering av undervisningen foregikk i 2021 gjennom vårt etablerte system, samt 

gjennom faste møter med student-representantene. Vi meldte oss også på i pilotering 

av det nye digitale system for emnevaluering på UiO, men dette ble forsinket i flere 

omganger.  

• Vi har parallelt arbeidet med vårt eget opplegg for evaluering av alle emner på 

instituttet som ble iverksatt våren -22 (se også pkt. 1 i denne Programgjennomgangen, 

samt pkt. 2.2. om muligheter for å gi innspill på innhold og opplegg i 

studieprogrammet). 

• Det har også vært et godt samarbeid med studentrepresentantene med faste 

månedlige dialogmøter mellom ledelse og programutvalgene (PU’ene) for profesjon 

og BA/MA. I tillegg har det vært avholdt møter med ulike kullrepresentanter ved 

behov. 

• Arbeidet med å undersøke frafall, med et særskilt søkelys på Profesjons- og 

Bachelorprogrammet, startet i 2021 og prioriteres videre i -22. 

 

9. Studentenes læringsmiljø og sosiale tilhørighet 



 

 

 

• Som beskrevet lenger opp har det vært gjennomført jevnlige dialogmøter mellom 

ledelse og PU’ene gjennom 2021, noe som fortsetter i 2022. Et viktig tema er faglige 

og sosiale møteplasser for studentene. 

• Høsten -21 PSI PSI bevilgning fra KD til å ansette studenter i ulike jobber med formål 

å for å styrke læringsmiljø og sosial tilhørighet. En rekke undervisnings- og 

læringsassistenter, i tillegg til to trivselskoordinatorer, og to som gjennomførte 

ringerunde til alle nye studenter, ble ansatt. Tiltakene har vært videreført våren -22. 

• Kollokviefadderordningen for nye førsteårsstudenter i samarbeid med SV-info ble 

gjennomført også i 2021.  

• PSI etablerte våren -21 et digitalt kollokvietilbud for alle studenter på PSI med 

studenter som mentorer. Tiltaket ble også gjennomført høst-21. Mentorene ble da 

finansiert av bevilgningen fra KD. Ordningen ble godt mottatt og videreføres i 2022. 

• Kollokviefadderordningen i samarbeid med fakultetet avvikles og PSI vil lage sin egen 

ordning for nye studenter høsten -22. 

 

10. Bedre rutiner for datahåndtering og forskningsetikk i studentprosjekter 

 

• Saken grundig behandlet i Programrådet i 2021 og nye rutiner er etablert.  

Studentprosjekt - For ansatte - Universitetet i Oslo (uio.no) 

 

11. Implementere det tverrfaglige BA- Honours-programmet 

 

• BA Honours-programmet i samarbeid med ISS, ISV og SAI på SV-fakultetet, samt 
MATNAT og HF er implementert og det første kullet er i gang med studiet. SV-

fakultet ved PSI overtar koordineringsansvaret høsten -22.  

 

12.  Pilotprosjekt for å opprette forskerlinje på PSI 

 

• Opprettelse av pilot for Forskerlinje for profesjon- og masterstudenter på PSI er 

vedtatt og iverksettes f.o.m. høst -22.  

 

13. Senter for fremragende utdanning 

 

• En utredning av mulig søknad om SFU, med vekt på pedagogisk utvikling og 

nyskaping knyttet til ulike former for ferdighetstrening og veiledning, ble anbefalt av 

Programrådet i desember -21. Arbeidsgruppe konstitueres våren -22, og bes levere 

rapport m. anbefaling til Programrådet innen utgangen av året.  

• PSI er del av innsendt SFU-søknad for et senter for tverrfaglig utdanning (Center for 
Interdisciplinary Education – CIE) gjennom det tverrfaglige samarbeidet mellom 

MatNat, HF og SV-fakultetene knyttet til BA-Honours programmet. 

• Meritterte undervisere: Gjennom 2021 har det vært arbeidet med å stimulere ansatte 

til å søke om status som merittert underviser. Dette har resultert i at to søknader er 

sendt fra PSI våren -22.  

 

14. Internasjonalisering 

  

• Pandemien gjorde det vanskelig med studentutveksling i 2021. Vi har likevel fortsatt 

med å jobbe proaktivt opp mot internasjonale partnere og har lagt til rette for 

utveksling for 2022 (se ellers omtale av internasjonalisering under pkt. 3 e i denne 

programgjennomgangen). 

https://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/sv/psi/forskningsstotte/rutiner-for-forskning/studentoppgaver/index.html


 

 

• Prosjektet “Psychology across cultures: new horizons for teaching and research 

collaboration between Norway and Brazil», m. partnere Federal University of 

Pernambuco og Federal University of São Paulo, ble innvilget av DIKU. Det 

planlegges for utveksling av studenter og ansatte, i tillegg til felles digital 

undervisning, i løpet av 2022.  

• DIKU-prosjektet «Psychology as a bridge between Norway and Russia», samarbeid 

mellom PSI og Faculty of Psychology, Lomonosow Moscow State University (MSU) 

ble våren -22 stoppet på grunn av krigen i Ukraina. Våre to norske studenter som var 

på utveksling i Moskva ble våren -22 tilbakekalt fra Russland. Tre russiske studenter 

som er på utveksling hos oss fullfører sine studier ved PSI i vårsemesteret -22. 

 

 


