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1 Evalueringsmateriale fra 2020 

1.1 Evalueringer 
Psykologisk institutt har i hovedsak gjennomført to typer evalueringer i 2020:  

• Periodiske emneevalueringer 

• Evalueringsmøte med kullkontaktene 

• Jevnlige møter mellom ledelsen og programutvalget  

Periodiske emneevalueringer 

Hvert semester gjennomfører vi grundige periodiske emneevalueringer av emner på alle 

programmene våre. På grunn av Covid-19-utbruddet ble det ikke ble gjennomført emneevalueringer 

våren 2020. Resultatet av evalueringene publiseres på nettsiden til instituttet   

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

Høsten 2020 ble det gjennomført evalueringer av emnene PSYC2231, PSYC2410, PSYC3300 PSYC3501 

(utelatt grunnet lav svarprosent) og PSYC4301 på profesjonsprogrammet og PSY2205, PSY4314 og 

PSYC4420 på bachelor- og masterprogrammet.   

Evaluering Praktikum 

I tillegg til semesterevalueringene ble det i 2020 gjennomført en årlig evaluering av PSYC6300 

Praktikum. Evalueringen så på studentene på 11 og 12 semester sin opplevelse av organisering, 

veiledning, læringsutbytte og digitale løsninger med tanke på veiledning, terapi og staffer.  

Evalueringen viser at emnet skårer høyt når studentene skal vurdere organisering, veiledning og 

samlet læringsutbytte. Det kan vises til en positiv utvikling fra 2019 før korona-utbruddet. 

Tilbakemeldingen viser at studentene vurdering av digitale løsninger for veiledning og staffer har en 

høy skår mens digitale løsninger for terapi skårer middels. 

Evalueringsmøter med kullkontaktene  

Hvert semester gjennomfører vi et evalueringsmøte på slutten av semesteret, der alle kullkontaktene 

er invitert. Emneansvarlige og studieadministrasjonen er også invitert. Det holdes ett møte for 

profesjon, og ett møte for bachelor og master samlet. Kullkontaktene har samlet inn 

tilbakemeldinger fra sitt kull og presenterer disse for de andre i møtet. Dette møtet ble ikke 

gjennomført våren 2020 på grunn av omstillingene grunnet koronasituasjonen. Møtet ble avhold 

over Zoom høstsemesteret 2020.  

Jevnlige møter mellom ledelsen og programutvalget 

Etter nedstengingen av campus våren 2020 tok ledelsen initiativ til jevnlige møter med 

representanter fra programutvalget (PU) for profesjon og bachelor/master.  Møtene ble avhold 

omtrent én gang i måneden fra høsten 2020. Hensikten med møtene har vært å sikre en god 

kommunikasjonskanal mellom studentene og instituttet. Tonen i møtene har vært uformell og åpen, 

i håp om å senke terskelen for å ta opp eventuelle problemer. Punktene som har blitt tatt opp på 

hvert møte har blitt fulgt opp av ledelsen, og påfølgende møter har man tatt opp tråden og orientert 

studentene om hva som har blitt gjort. Tre av punktene verdt å trekke frem fra disse møtene dreier 

seg om utfordringer knyttet til digital undervisning, Canvas og studentenes psykososiale miljø.  

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


 

 

Studentene har meldt fra om problemer knyttet til den digitale undervisningen, der for eksempel 

forelesere har hatt tekniske problemer knyttet til lyd eller skjermdeling. Instituttet har fulgt dette 

opp ved å blant annet tilby veiledning og kurs til alle ansatte.  

I disse møtene har også ulik bruk av Canvas blitt problematisert. Studentene har opplevd det som 

uoversiktlig og vanskelig at Canvassidene i de ulike emnene har blitt lagt opp forskjellig. Instituttet 

har derfor utarbeidet felles retningslinjer for bruk av Canvas for underviserne, i tillegg til å tilby 

Canvas-kurs. Vi har med dette forsøkt å lage en enhetlig struktur for hele instituttet for å skape 

forutsigbarhet, og å bedre kommunikasjonen mellom undervisere og studenter.  

Et annet gjennomgående temaene i disse møtene har vært studentenes psykososiale læringsmiljø. 

Mange av studentene har savnet å være til stede på campus og flere har kjent på ensomhet. 

Instituttet tok derfor initiativ til å hjelpe studentene med å opprette digitale kollokviegrupper våren 

2021.  

1.2 Funn og oppfølging av emneevalueringene  
Emneevalueringene som ble foretatt høsten 2020 viser at de fleste emnene våre skårer 

gjennomsnittlig totalt når studentene skal vurdere undervisning, pensum, eksamen og emnet som 

helhet. Hva studentene er fornøyd med og misfornøyd med varierer fra emne til emne. Av de 7 

emnene vi evaluerte høsten 2020 var det 2 av emnene hvor verdien «endringer trengs» skåret lavt 

ved emnet som helhet. Dette var emnene PSY4420 og PSYC2231. I tillegg skårer PSY 2205 lavt på 

rammer og eksamensform og studentene mener eksamensform burde endres (sjekk grunn).   

Noen emner utmerker seg også i positiv retning i emneevalueringene gjennomført i 2020. PSY4314 

skårer høyt både når det gjelder undervisning eksamen og emnet som helhet. PSYC3300 skårer høyt 

på undervisning og emnet som helhet, men skårer lavt på eksamensform. På tross av digital 

undervisning og endrede eksamensformer virker studentene jevnt over fornøyd.   

Evalueringsmøtene er en nyttig måte å få innsikt i studentenes opplevelse av studieprogrammene på. 

Siden møtene er dialogbasert og ikke en systematisk gjennomgang av emner og semester, ramser vi 

ikke opp funn i denne rapporten. Fokuset i møtene er på kvalitet i undervisningen, arbeidsmengde, 

pensum og sammenheng mellom emner. Der det er behov for endringer tar utdanningsleder og 

avdelingsledere dette videre. 

1.3 Funn fra evalueringsmøter med kullkontaktene  
På masterprogrammet i psykologi ble det i desember 2020 avholdt et møte med administrasjonen og 

representanter fra 2020-kullene fra de tre studieretningene. Til stede var utdanningsleder, 

studieleder og studiekonsulent, samt fem studenter. Målet var å få innspill fra studentene om digital 

studiehverdag – både hvordan det har fungert med digital undervisning, og om/hvordan de har fått 

til sosialt samvær på retningen/programmet. 

Representantene fra Cognitive Neurosceince meldte at de stort sett har vært fornøyde med digital 

undervisning og at kommunikasjonen har vært god, men at det har vært utfordringer knyttet til 

MATLAB og ferdighetstrening. Det ble oppgitt at nivået på «MATLAB tutorials» var litt for høyt, og at 

det trengs et innledende kurs. Dette har man tilgang til gjennom UiO sine kurs, men tilbudet burde 

promoteres slik at det når ut til flere studenter. I tillegg kom det fra studentene kritikk av forholdet 

mellom undervisningsopptak og «live» undervisning, der det ønsket at studentene i større grad har 

tilgang til opptak av forelesninger. Her er det et problem med personvern og datalagring, men 

studentenes ønske formidles til foreleserne. 



 

 

Studentene på Arbeid- og organisasjonspsykologi mente digital undervisning fungerte ganske godt, 

men var glade for at de kunne ha noe fysisk oppmøte i små grupper. Også disse studentene ønsker at 

forelesninger tas opp. Det meldes også om at Canvas er litt rotete og at det i noen emner mangler 

informasjon. Det har også vært usikkerhet rundt eksamen i et emne, noe studentene var 

misfornøyde med. Dette tas til etterretning, og studieadministrasjonen følger opp med Canvas-mal 

og informasjon til forelesere/emneansvarlige. 

Også studentene på Helse, utvikling og samfunn var noe misfornøyde med Canvas-bruken i enkelte 

emner, og trakk også fram rot rundt deling av lenker til Zoom-forelesninger. De er også noe 

misfornøyd med arbeidskravet i enkelte emner. De påpekte også at bruken av break-out rooms i 

Zoom har hatt varierende suksess, og at det må målrettede oppgaver til for at det skal fungere godt. 

Løse diskusjoner blir vanskelig. Studentene er fornøyde med bruken av karakterskala bestått/ikke 

bestått. 

Studentene melder om at de ønsker mer sosialt opplegg på programmet, men at de er aktive på 

digitale plattformer og slik holder kontakten. De håper på bedre forhold i 2021. 

 

1.4 Funn fra møter mellom ledelsen og programutvalgene  
Punktene som har blitt tatt opp av programutvalgene (profesjon og årenhet/bachelor/master) på 

hvert møte har blitt fulgt opp av ledelsen, og påfølgende møter har man tatt opp tråden og orientert 

studentene om hva som har blitt gjort. Tre av punktene verdt å trekke frem fra disse møtene dreier 

seg om utfordringer knyttet til digital undervisning, Canvas og studentenes psykososiale miljø.  

Studentene har meldt fra om problemer knyttet til den digitale undervisningen, der for eksempel 

forelesere har hatt tekniske problemer knyttet til lyd eller skjermdeling. Instituttet har fulgt dette 

opp ved å blant annet tilby veiledning og kurs til alle ansatte.  

I disse møtene har også ulik bruk av Canvas blitt problematisert. Studentene har opplevd det som 

uoversiktlig og vanskelig at Canvassidene i de ulike emnene har blitt lagt opp forskjellig. Instituttet 

har derfor utarbeidet felles retningslinjer for bruk av Canvas for underviserne, i tillegg til å tilby 

Canvas-kurs. Vi har med dette forsøkt å lage en enhetlig struktur for hele instituttet for å skape 

forutsigbarhet, og å bedre kommunikasjonen mellom undervisere og studenter.  

Et annet gjennomgående temaene i disse møtene har vært studentenes psykososiale læringsmiljø. 

Mange av studentene har savnet å være til stede på campus og flere har kjent på ensomhet. 

Instituttet tok derfor initiativ til å hjelpe studentene med å opprette digitale kollokviegrupper våren 

2021.  



 

 

2 Oppfølging av studiebarometeret  
Studiebarometeret ble gjennomført for profesjons- og masterstudentene i 2020. Under har vi listet 

opp noen av de punktene der våre studenter skiller seg ut fra landsgjennomsnittet for 

profesjonsstudenter, både i positiv og negativ retning. Positivt eller negativt avvik er beregnet til >/< 

0,3 poeng avvik fra gjennomsnittskåren, som strekker seg på en skala fra 1-5.  

Profesjonsstudentene  

Profesjonsstudentene våre er over gjennomsnittlig fornøyde med:  

 Tilknytning til arbeidslivet 

 Representanter fra arbeidslivet bidrar i undervisningen (f.eks. som 

gjesteforelesere/kursholdere) 

 Informasjon om hvilke yrker/bransjer som er relevante for studenten 

Profesjonsstudentene våre er mindre enn gjennomsnittlig fornøyde med: 

 Miljøet mellom studentene og de faglig ansatte på studieprogrammet 

 Hvordan høyskolen/universitetet forberedte deg på praksisperioden 

 Hvordan praksisperioden passet inn i studieløpet  

 Hvordan studieprogrammet legger opp til refleksjon om erfaringer fra praksisperioden  

 Tydeligheten av vurderingskriteriene ved eksamen  

 Egen erfaring med forsknings- og utviklingsarbeid 

 Muligheten til å gi innspill på innhold og opplegg i studieprogrammet 

 De faglig ansattes kompetanse til å bruke digitale verktøy i undervisningen 

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

 Bruken av digital læringsplattformer  

Masterstudentene 

Masterstudentene våre er over gjennomsnittlig fornøyde med:  

 At undervisningen er lagt opp til at studentene skal delta aktivt 

 Egen forberedelse til undervisningen  

 Egen erfaring med forsknings- og utviklingsarbeid 

 De faglig ansattes kompetanse til å bruke digitale verktøy i undervisningen  

 Bruken av digital læringsplattformer  

Masterstudentene våre er mindre enn gjennomsnittlig fornøyde med: 

 Medstudenters evne til å gi konstruktive tilbakemeldinger på ens arbeid 

 Det sosiale miljøet blant studentene på studieprogrammet 

 Det faglige miljøet blant studentene på studieprogrammet 

 Miljøet mellom studentene og de faglig ansatte på studieprogrammet 

 Tilgjengeligheten på informasjon om studieprogrammet du går på 

 Kvaliteten på informasjonen om studieprogrammet du går på 

 Den faglige sammenhengen mellom emnene i studieprogrammet 

 Informasjon om hvordan ens kompetanse kan brukes i arbeidslivet 

 Informasjon om hvilke yrker/bransjer som er relevante for studenten 

 Innføringen i hvordan man kan formidle egen kompetanse til potensielle arbeidsgivere 



 

 

 Mangelen på representanter fra arbeidslivet som bidrar i undervisningen (f.eks. som 

gjesteforelesere/kursholdere) 

 Mangelen på muligheter for å jobbe med prosjekter/oppgaver i samarbeid med arbeidslivet 

 Egen motivasjon for studieinnsats 

 Egen bruk av de organiserte læringsaktivitetene som tilbys 

 Informasjonen studentene fikk i forkant av praksisperioden 

 Hvordan høyskolen/universitetet forberedte studentene på praksisperioden 

 Veiledningen underveis i praksisperioden 

 Læringsutbyttet fra praksisperioden 

 Arbeidsoppgavenes relevans for det du studerer 

 Hvordan studieprogrammet legger opp til refleksjon om erfaringer fra praksisperioden 

 Tilfredshet med læringsutbyttet av teoretisk kunnskap  

 Yrkes- og fagspesifikke ferdigheter fra studiet 

Sammenlikning av studieprogrammene 

Størst forskjell ser vi i grad av tilfredshet mellom profesjons- og masterstudentene når det kommer til 

digitale verktøy. Mens masterstudentene vurderer egen og undervisers opplæring og bruk av digitale 

verktøy som over gjennomsnittet i forhold til andre psykologistudenter, så vurderer 

profesjonsstudentene egen og undervisers opplæring og bruk av digitale verktøy som under 

landsgjennomsnittet. Forskjellen mellom master og profesjonsstudentenes svar er påfallende.  

Det er også påfallende at masterstudentene oppgir at de bruker betydelig færre timer på 

læringsaktiviteter organisert av institusjonen enn profesjonsstudentene, i tillegg til at det oppgir at 

de bruker ca. 4 timer mer i uka på egenstudier, enn profesjonsstudentene og gjennomsnittet at 

psykologistudenter for øvrig.  

Det er også en viss forskjell i tilfredshet med tanke på tilknytning til arbeidslivet, der 

profesjonsstudentene stort sett ligger på gjennomsnittet eller litt over, mens masterstudentene 

ligger under på en hel rekke punkter.  

Korona 

Profesjonsstudentene  

Profesjonsstudentene oppgir at mangelfull digital kompetanse blant underviserne påvirket 

undervsiningskvaliteten negativt. Når eksamensformen måtte endres, synes studentene det var 

rimelig at det ble gitt bestått/ikke bestått i stedet for bokstavkarakter. Studentene oppgir også at de 

syntes det var tidsbesparende å slippe å reise til lærestedet, at det opplevde mindre prestasjonspress 

og at de fikk økonomiske problemer på grunn av permittering/mindre deltidsjobbing.  

Masterstudentene 

Masterstudentene rapporterer ikke at mangelfull digital kompetanse blant underviserne påvirket 

undervisningskvaliteten negativt, og fremstår dermed som over gjennomsnittlig tilfredse med 

undervisernes digitale kompetanse. De melder også at underviserne har vært flinke til å engasjere 

studentene i diskusjoner på nett. De opplevde imidlertid ikke at underviserne oppfordret dem til å gi 

innspill til forbedringer av den nettbaserte undervisningen. De rapporterer også at de syntes 

undervisningen på nett var mindre motiverende, samtidig som de oppga at de så undervisningen 

flere ganger når den var tilgengelig i opptak. At nettbasert hjemmeeksamen hadde mer utfordrende 



 

 

oppgaver enn en vanlig skoleeksamen sier masterstudentene seg uenig i. Når det kommer de til 

psykososiale forholdene, sier studentene seg enig i at egen studiemotivasjon ble lavere.  

3 Gjennomføring av programmet  

a) Rekruttering (søkertall) 

Program 2017  2018 2019 2020 

Årsenhet 3386 (572 1. pri) 3014 (512 1. pri) 3225 (551 1. pri) 3620 (657 1. pri) 

Bachelor 3586 (615 1. pri) 3909 (645 1. pri) 3574 (573 1. pri) 3808 (605 1. pri) 

Profesjon høst 2441 (780 1. pri) 3287 (1050 1. pri) 3109 (904 1. pri) 3385 (1088 1. pri) 

Profesjon vår 2097 (304 1. pri) 2418 (361 1. pri) 2646 (475 1. pri) 2683 (338 1. pri) 

Master*     

- Arb.org 343 (128 1.pri) 365 (138 1. pri) 355 (155 1. Pri) 331 (149 1. pri) 

- HUS 356 (185 1. pri) 397 (229 1. pri) 391 (201 1. Pri) 373 (190 1. pri) 

- Cog. neuro. 252 (125 1.pri) 263 (133 1.pri) 247 (125 1.pri) 249 (123 1. pri) 

- SFM Cog. 
neuro 

90 (60 1. pri) 106 (81 1. pri) 101 (73 1. pro) 113 (72 1. pri) 

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

b) Vurdering av frafall og beskrivelse av tiltak 

Bachelorprogrammet: 

Frafallet etter første studieår på bachelorprogrammet sank fra 37 % i 2019 til 26 % i 2020, noe som 

anses som en meget positiv utvikling. Til tross for denne nedgangen arbeides det med å styrke 

tilhørigheten til programmet, blant annet ble det høsten 2020 satt i gang en kollokvieordning som 

skal sikre at studenter får en bedre sosial tilhørighet til sine medstudenter (noe som har vært ekstra 

viktig under pandemien med hjemmeundervisning, stengte lesesaler osv.) samt mer faglig integritet. 

Profesjonsprogrammet: 

Etter et spesielt stort frafall i 2018 har andelen studenter som faller fra stabilisert seg, og frafallet 

etter første studieår ble i både 2019 og 2020 målt til 10 prosent. Dette tallet er normalt i forhold til 

fakultets masterprogrammer, men forholdsvis lavt i forhold til fakultets bachelorprogrammer. 

Masterprogrammet: 

Frafallet på masterprogrammet skiller seg ikke ut fra gjennomsnittlig frafall ved fakultets 

masterprogrammer. Likevel registreres det er liten oppgang fra 2019 (8 %) til 2020 (12 %). 

Det ble i programgjennomgangen 2018 meldt om stort frafall på masterretningen i Cognitive 

Neuroscience. Frafallet det året lå på 14 %. Som årsak ble metodeemnene (PSY4310 og PSY4320) 

trukket fram, og det ble oppgitt at dette var noe instituttet forsøkte å gjøre noe med ved å endre 

opptakskravene til å bedre reflektere innholdet i programmet. I 2020 ble det vedtatt og gjennomført 

en endring i opptakskravene til denne studieretningen, disse trådte i kraft i opptaket til høsten 2021. 

                                                           
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  

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


 

 

Kravene til metodekunnskaper er uendret (20 ECTS), men kravene til emner innenfor faget (cognitive 

psychology/cognitive neuroscience/neuropsychology/biological psychology) har blitt styrket. Med 

økte forkunnskapskrav i relevante emner håper vi at studentene stiller faglig sterkere (også 

metodologisk), og at vi dermed vil se mindre frafall på retningen. 

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. 

c) Studiepoengproduksjon (sp per student) 

Program 2017  2018 2019 2020 

Årsenhet 38,2 41,1 49,1 35,82 

Bachelor 41,04 43,1 44,48 46,67 

Profesjon 53,02 52,5 55,24 54,32 

Master 51,96  50,6 48,2 52,08 

«Global Minds»   91,6 81,38 104,43 

(Kilde: DBH «Studiepoeng per student»3) 

d) Gjennomføring (oppnådde grader) 

Program 2017  2018 2019 2020 

Årsenhet 46 53 44 32 

Bachelor 83 86 84 82 

Profesjon 88 110 122 95 

Master 52 56 53 60 

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

e) internasjonalisering 

Utveksling 

Tall på inn- og utreisende studenter er ikke tatt med, ettersom tall ikke ble forelagt oss fra fakultetet 

og det i tidligere programgjennomganger (hhv. 2017 og 2018) vises til tall som ikke stemmer overens 

med hverandre. Våren 2020 ble utveksling i stor grad påvirket av COVID-19. Høstsemesteret 2020 var 

det ingen utveksling ved UiO. 

Internasjonale programstudenter 

Med tanke på de internasjonale studentene på masterprogrammet (fortrinnsvis på studieretningen 

«Cognitiv Neuroscience») oppstid en del utfordringer knyttet til mottak og oppfølging av studenter, 

                                                           
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://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
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samt planlegging og gjennomføring av undervisning høstsemesteret 2020. Flere masterstudenter 

kunne ikke reise til Norge, og det var derfor behov for noe tilrettelegging av digital undervisning som 

foregikk i sanntid (dvs. ikke undervisningsopptak), ettersom ikke alle studenter befant seg i samme 

tidssone. Det var også en ekstra påkjenning for våre masterstudenter at kullet virket enda mer 

spredd enn hva som ville vært tilfelle på et norskspråklig program. 

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 skal etter planen ta opp 

nye studenter fra og med høsten 2021 og søke ny finansieringsperiode gjennom Erasmus Mundus.  

 

4 Arbeidslivsrelevans  
Profesjonsprogrammet 

Profesjonsprogrammet i psykologi er i utgangspunktet et yrkesrettet studieprogram med 

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

siste halvdel av programmet.  

Det har siden høsten 2017 blitt jobbet med nasjonale retningslinjer innen helse- og sosialfag. 

Formålet med er å sikre at alle kandidatene har den forskriftsmessige sluttkompetansen for å 

kunne praktisere som psykolog. For psykologi trådte Forskrift om nasjonal retningslinje for 

psykologutdanning (RETHOS) i kraft 1. februar 2020 og gjelder for studenter som tas opp fra 

og med opptak til studieåret 2021–2022. 

Ved PSI har det blitt satt ned en arbeidsgruppe for implementeringen av retningslinjen. For å 

dekke alle kompetansemålene har det blitt gjort justeringer i flere emner. Et element som 

manglet i programmet var kunnskap om det samiske som det er blitt arbeidet spesifikt for å få 

inn i programmet. RETHOS tar også opp praksis i egne kapitler og det er blitt arbeidet 

målrettet med hvordan studentene oppnår relevant læringsutbytte i praksisperioden, valg av 

praksissteder og ikke minst samarbeidet med praksissteder og andre institusjoner som utøver 

profesjonen.  

I tillegg har det ved flere anledninger blitt påpekt at karriereintervjuene på programsidene ved 

PSI, og særlig profesjonsstudiet i psykologi, har behov for oppdatering. Dette arbeidet ble 

startet på før sommeren 2020 av studiekonsulentene på profesjonsprogrammet og 

arbeidslivskoordinator ved fakultetet. Dessverre ble det av kapasitetshensyn ikke fullført og 

står fremdeles på listen over tiltak vi ønsker å få gjennomført for å synliggjøre 

arbeidslivsrelevansen for våre studenter.  

Master- og bachelorprogrammet  

For å styrke arbeidslivsrelevansen på bachelorprogrammet har vi i første omgang startet arbeidet 

med å fornye karriereintervjusiden på nett. Vi har også vært i samtaler med andre institutt, 

fakultet og universitet om hvordan de har benyttet seg av praksis og andre arbeidslivstiltak. Dette 

resulterte i et ønske om å få til et pilotprosjekt med et praksisfag på Bachelorprogrammet.  

 

Det ble så satt ned et arbeidsutvalg med faglig og administrativt ansatte, samt to studenter fra 

bachelor og master-programmet. Utvalgt resulterte i en rapport om hvilke tiltak som anbefales og 



 

 

det er nå søkt penger for å starte et pilotprosjekt med praksis på bachelorprogrammet. Ved siden 

av dette har det vært planlagt flere arrangementer, som karrieresamtale med noen som jobber 

etter ferdig bachelor, men disse har dessverre ikke blitt gjennomført på grunn av 

koronasituasjonen. Vi har ambisjoner om å få gjennomført i hvert fall et slikt arrangement høsten 

2021. 

 

Alle studieretninger på masterprogrammet inneholder enten obligatoriske emner med praksis, 

eller lar studentene velge slike. Det har vært utfordrende å gi gode tilbud under pandemien, men 

det ser ut til at studentene har vært fornøyde, uten at vi har tall på dette. 

 

Det jobbes med å utarbeide flere karriereintervjuer. De som ligger på de ulike programsidene er 

litt gamle, og nettsidene ikke spesielt attraktive. Dette vil bli endret ila. 2021 med nytt design og 

nye intervjuer fra studenter som oppnådde mastergrad i 2020. 

 

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   

SAMBA (Samordning av emner og 
studenter for økt studentaktivitet på 
bachelorprogrammene) implementeres 
som en pilot høsten 2021 for 
førsteårsstudentene på bachelor og 
profesjon. Prosjektet har som 
hovedformål å systematisk tilrettelegge 
for implementeringen av studentaktive 
læringsformer ved hjelp av 
undervisningsassistenter, samt fremme 
studentenes følelse av tilhørighet, og 
motivasjon gjennom en mentorordning. 

Styrke studiekvalitet og 
tilhørighet for 
førsteårsstudenter.  

 Profesjon, 
bachelor og 
master 

Bruk av undervisningsassistenter til å 
bistå underviserne. PSI gjorde en pilot 
med undervisningsassistenter høsten 
2019 og har videreført ordningen og 
bruken av undervisningsassistenter 
øker.  

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.  

 Profesjon og 
master 

Våren 2020 ble SV-info kontaktpunkt for 
henvendelser fra alle studenter på 
masterprogrammene og 
profesjonsprogrammet 7.-12. semester. 
Da instituttet fikk ansvaret tilbake 
høsten 2020 ble ekspedisjonen ved PSI 
felles kontaktpunkt for disse 
studentene.  

Ønske om å gi 
studentene et felles 
kontaktpunkt, samt 
hindre sårbarhet i 
administrasjonen.  



 

 

 Profesjon, 
bachelor og 
master 

Digitale kollokvieordninger. Våren 2021 
ble det gjort en pilot med 
implementering digitale 
kollokviegrupper. 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 og de tre 
kollokviementorene evaluerte 
ordningen skriftlig.  

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 
2020 var i stor grad preget av digital 
undervisning. Undervisningen våren 
2021 har også i stor grad foregått 
digitalt. Høsten 2021 planlegges det for 
både digital og fysisk undervisning.  

Nedstenging av campus, 
nasjonale og regionale 
smittevernregler.  

 Profesjon, 
bachelor og 
master 

Endring i vurderingsformer. Alle 
skoleeksamener ble omgjort til 
hjemmeeksamener fra våren 2020. Disse 
er fortsatt hjemmeeksamener, men 
planlegges å gjennomføres som 
skoleeksamener igjen tidligst våren 
2022.   

Nedstenging av campus, 
nasjonale og regionale 
smittevernregler. 

 Profesjon Våren 2020 ble PSYC4300 - Utredning av 
psykiske forstyrrelser hos voksne (10 SP) 
og PSYC4400 - Forpraksis voksne (5 SP) 
slått sammen til det nye faget PSYC4315 
(15 SP). 
 

Ønske om å på en bedre 
måte integrere teori og 
praksis og styrke 
praksiselementene i 
profesjonsutdanningen.   
 

 Profesjon  Våren 2020 ble PSYC5304 - 
Tilstandsbilder, utredning og behandling 
av barn og unge (15 SP) og PSYC5401 - 
Forpraksis barn/unge (5 SP) slått 
sammen til ett emne PSYC5315 på 20 
SP.    

Ønske om å på en bedre 
måte integrere teori og 
praksis og styrke 
praksiselementene i 
profesjonsutdanningen.   
 

 

6 Styrker og svakheter ved programmet  
 

 Program 

Styrke 1 Høye søkertall (alle) 

Styrke 2 Studentmiljøet (profesjon) 

Styrke 3 Forskning- og utviklingsarbeid (master) 

Styrke 4 IKT kompetanse hos undervisere (master) 



 

 

Styrke 5 Minkende frafall (bachelor) 

Utfordring 1 IKT kompetanse hos undervisere (profesjon) 

Utfordring 2 Plassering av praksisperiode (profesjon) 

Utfordring 3 Forskning- og utviklingsarbeid (profesjon) 

Utfordring 4 Studentmiljø (bachelor og master) 

Utfordring 5  Svak programtilhørighet (master) 

 

7 Status for enhetens årsplan til studiekvalitet/utdanning  
På grunn av ny ledelse og koronasituasjonen ble det ikke laget noen årsplan for 

studiekvalitet/utdanning for 2020. Den nye ledelsen lanserte derimot et valgprogram som tok opp 

noen elementer, i tillegg til å sette opp en nå årsplan med strategiske mål for 2021. 


