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Sammendrag
Denne rapporten er skrevet av fem studenter ved Prosjektforum ved Universitetet i Oslo.
Oppdragsgiver er Forum for Organisasjonspsykologi, en organisasjon for og av
studenter ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Bakgrunn for prosjektet er
oppdragsgivers ønske om praksisplasser i organisasjonspsykologi, realisert gjennom et
arbeidspsykologisk testsenter.

Målsettingen for vårt oppdrag ble dermed å undersøke mulighetene for å opprette et slikt
testsenter ved Psykologisk institutt. Problemstillingen for oppgaven er todelt:

I Del I tar oppgaven for seg hvorfor det bør opprettes et arbeidspsykologisk testsenter
ved UiO. Argumentasjonen fokuserer på behovene til henholdsvis samfunnet,
Psykologisk institutt og studentene, og viser hvordan opprettelsen av et slikt testsenter
fører til en vinn-vinn situasjon for alle involverte parter. Denne delen tar også for seg
teori om arbeidspsykologisk testing og etikk.

I Del II tar oppgaven for seg hvordan et arbeidspsykologisk testsenter kan opprettes ved
UiO. Prosjektgruppen ser for seg prosessen med å opprette et testsenter som en
tidslinje. Denne tidslinjen er delt i hva vi kunne gjøre med prosjektet, og hva Instituttet
kan og bør gjøre i fremtiden. Rapporten kommer med konkrete forslag til et pilotprosjekt,
samt visjoner og idéer for et testsenter i fremtiden. I prosessen med å komme med idéer
til hvordan Instituttet kan opprette praksisplasser i organisasjonspsykologi, har vi
involvert interne og eksterne aktører gjennom en dialogkonferanse. Rapporten skisserer
også mulige løsninger til veien videre fra prosjektrapporten til et pilotprosjekt.

De to problemstillingene knyttes sammen med et prosesskapittel som beskriver
gruppens opplevelser gjennom prosjektets forskjellige faser.

Rapporten bygger på en overordnet visjon om et arbeidspsykologisk testsenter. Vi håper
denne rapporten vil komme til nytte for FOP, og oppfordrer Instituttet til å realisere de
forslagene vi kommer med.
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Forord
Vi er fem studenter som denne våren har gått på Prosjektforum, et semesterstudium i
organisasjon og ledelse ved Senter for Teknologi, Innovasjon og Kultur. Vi har kalt
rapporten for Spydkastet. Navnet henspeiler på vår rolle og det vi har kommet frem til i
prosjektet. Bak rapporten ligger det mange timer med intensivt arbeid, men den hadde
aldri blitt til hadde det ikke vært for alle som har hjulpet oss. Vi ønsker å benytte denne
anledningen til å takke alle dere som har bidratt.

Først vil vi takke vår oppdragsgiver, Forum for Organisasjonspsykologi, for godt
reisefølge gjennom prosjektarbeidet. Vi vil også takke hele vår familie på Psykologisk
institutt for alle åpne dører og positive innspill. Dernest vil vi gjerne få takke
Karrieresenteret, og særlig Ken Hugo Jørgensen for positiv innstilling til vårt arbeid og
for alltid å stille opp. Vi vil også takke HR Norge for at de lot oss delta på deres
konferanse, og for de to NIPA-rapportene. Alle konferansedeltakerne fortjener også en
stor takk, både for interessante innlegg og for gode ideer til prosjektet. Takk til Agathe og
Else-Marie for hyggelig samarbeid. En stor takk til Petter Skogheim for grafisk
assistanse. Tusen takk også til alle dere andre som har kommet med positive innspill og
hjulpet oss i forbindelse med denne rapporten, ingen nevnt ingen glemt!

En spesiell takk vil vi rette til vår veileder Jon Fredrik Alfsen. Tusen takk for kjapp
tilbakemelding på våre spørsmål og forespørsler, all informasjon og konstruktiv kritikk av
vårt arbeid. Ditt råd om klokskap henger fortsatt på kontorveggen vår.

Og sist, men ikke minst – tusen takk til familie, venner og kjærester for nyttige råd og
innspill, og for å ha gitt oss det lille dyttet framover når vi har trengt det som mest.

Irene

Vegar

Mei Ying

Patrick

Synve
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1.0

Innledning

INNLEDNING

”Oppnåelse av gode prestasjoner
er en reise,
ikke et endelig bestemmelsessted.”
(Hersey & Blanchard)

I Frankrike 1905 skapte Alfred Binet den første versjonen av en ferdighetstest. Tanken
var å finne ut hvilke skolebarn som kunne nyttiggjøre seg av normal skolegang. Dette
var begynnelsen på en reise innen psykologien hvor man utviklet en rekke måter å
vurdere menneskelige egenskaper på. Nå 100 år senere anser man testpsykologien
som en av de best dokumenterte disiplinene innen psykologi, og bruken av psykologiske
testverktøy finnes innen mange områder i samfunnet.

Arbeidslivet er et av samfunnsområdene hvor man har sett en økt anvendelse av
psykologiske testverktøy de siste 20 årene. Dagens psykologistudenter vil møte dette
fagfeltet i sine fremtidige karrierer, og de ønsker seg derfor mer satsing på og relevant
praksis i arbeids- og organisasjonspsykologi. I dette initiativet ligger bakgrunnen for vårt
prosjekt. Og her starter vår del av reisen...

1.1 Bakgrunn for prosjektet
Forum for Organisasjonspsykologi (FOP) er en interesseorganisasjon av og for
studenter ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. De arbeider for økt satsing i
arbeids- og organisasjonspsykologi og ønsker større muligheter for relevant
arbeidspraksis ved Psykologisk institutt. FOP ønsker derfor å få opprettet praksisplasser
i bruk av arbeidspsykologiske verktøy, helst i form av et arbeidspsykologisk testsenter
på Instituttet. Praksisplassene kan gi psykologistudentene mulighet til å tilegne seg
erfaring i administrering, utvelgelse og tolking av arbeidspsykologiske tester, samt gi
tilbakemeldinger til klienter og skrive rapporter. Tanken var at praksisplassene skulle
utgjøre et supplement i rådgivningstilbudet ved UiO. Denne idéen fikk FOP etter at
nestlederen deres hadde hatt praksis ved et lignende senter i Australia. Idéen om et
1
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testsenter var utgangspunktet for at de la frem prosjektet for Prosjektforum i januar
2005.

Det er første gang en prosjektgruppe ved Prosjektforum har fått en studentorganisasjon
som oppdragsgiver. FOP var ikke klar over sin rolle som oppdragsgiver før overgangen
januar–februar 2005. Dette var hovedsaklig på grunn av en misforståelse mellom FOP
og Prosjektforum. FOP antok at Psykologisk institutt hadde ”kjøpt” idéen og påtatt seg
ansvaret som oppdragsgiver. For oss ble ikke dette problemfritt med tanke på forankring
av prosjektet i en tidlig fase. Vi arbeidet ut ifra FOP som vår oppdragsgiver, noe som
førte til at prosjektet ikke hadde en klar retning før FOP innså sin egen rolle og kom mer
på banen.

I det opprinnelige mandatet lå fokus på å skissere en driftsplan for et nytt testsenter ved
Universitetet. Driftsplanen skulle ta for seg administrativ innplassering, forutsetninger for
drift og økonomisk grunnlag, samt kartlegging av eksisterende veilednings- og
rådgivingstilbud i Norge og utlandet. Satt på spissen var FOP sitt ønske å få en nøkkel til
et ferdig testsenter, og en komplett driftsplan.

Vår prosjektgruppe har valgt å kalle seg Gugne, etter Odins spyd som alltid treffer målet.
Som gruppe har Gugne en bred tverrfaglig bakgrunn, og alle i gruppen har minst 3-årig
høyere utdanning fra Norge og utland. Det ble også opprettet en referansegruppe for
prosjektet bestående av representanter fra Karrieresenteret, Sosionomtjenesten, samt
Psykologisk institutt. Gruppens eksterne veileder var Jon Fredrik Alfsen.

1.2 Om oppdragsgiver
FOP ble startet i 1998 av Nils Petter Kjær. Ønsket var å jobbe for
organisasjonspsykologi som satsingsområde ved Psykologisk institutt. Organisasjonen
ville også fremme psykologistudentenes kontakt med næringslivet og øke innsikten i
anvendt psykologi. I dag har FOP ca 100 medlemmer, fordelt på henholdsvis bachelor-,
master- og profesjonstudiene. Styret består i dag av Dagfinn Mørkrid (leder), Christine
Roth (nestleder), Linda J. Sørensen, Hilde Maartmann-Moe, Per Magnus Thompson og
Martin Skjønsberg.
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FOP har en målsetning om å bidra til bedre informasjon om relevante praksisplasser,
gode hovedoppgaveidéer og mulige veiledere. De vil være med på å skape et nettverk
og et miljø der studenter med felles interesser kan utveksle erfaringer og idéer, og møte
likesinnede.
FOP driver med aktiv kunnskapsutveksling mellom studenter og arbeidslivet, og har
organisert en rekke bedriftsbesøk. De har også tidligere utført oppdrag innenfor
psykometri, statistikk, sekretærarbeid, litteratursøk og temapresentasjoner
(http://foreninger.uio.no/fop/).

1.3 Oppgavens problemstillinger
Utover i prosjektet ble det klart at vi måtte revidere det opprinnelige mandatet vi fikk fra
FOP. De ønsket at vi skulle gi dem nøkkelen til et ferdig testsenter, men vi erkjente fort
at dette lå utenfor vårt handlingsrom. Vår oppdragsgiver hadde ikke den
beslutningsmyndigheten som kreves for å opprette et slikt senter ved Universitetet.

Det opprinnelige mandatet hadde et tydelig praktisk preg. Oppdragsgiver hadde ønsker
om en konkret plan for drift av et testsenter, som enkelt kunne settes ut i livet. De håpet
også at dette skulle være mulig å få til allerede fra høsten av. I samtale med vår veileder
kom vi frem til at prosjektet kunne betraktes som organisasjonsutvikling i en kompleks
organisasjon.

Gjennom arbeidet med å revidere mandatet, forstod vi at oppdragsgivers hovedfokus var
praksisplass for psykologistudenter og at rådgivnings- og veiledningsaspektet var det
som legitimerte opprettelsen av praksisplasser. I samarbeid med FOP innså vi at
mandatet vårt nødvendigvis ikke ville innebære ferdigstilling av et testsenter. Gugnes
målsetting med prosjektet ble dermed:

Å undersøke mulighetene for å opprette et arbeidspsykologisk testsenter ved
Universitetet i Oslo.

For å kunne undersøke mulighetene for å opprette et senter for arbeidspsykologisk
testing ved Universitetet i Oslo, måtte vi kartlegge de ulike behovene i forhold til feltet. Vi
ønsket å rette blikket både eksternt mot samfunnet og internt ved UiO i kartlegging av
behovene. Opprettelsen av et testsenter må nødvendigvis basere seg på om det finnes
3
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reelle behov for de tjenestene det kan tilby. Oppgavens første problemstilling ble
dermed:
1. Hvorfor bør det opprettes et arbeidspsykologisk testsenter ved Universitetet i
Oslo?

Avgrensing
•

Under denne problemstillingen ønsker vi å se på de behov som et testsenter ved
UiO kan dekke med tanke på arbeidslivets interesser. Vi vil også utrede
behovene til Psykologisk institutt og UiO, og deres respektive studenter. Med
tanke på hvorfor det bør opprettes et testsenter ble testbrukerkompetansen et
sentralt tema under denne problemstillingen.

•

Vi har valgt å ikke kartlegge etterspørselen for en slik tjeneste blant studentene,
ettersom vi fikk klar beskjed fra referansegruppen og vår veileder at behovet
finnes. Dette frigjorde tid og ressurser til å gå grundigere gjennom de ulike
mulighetene for å dekke aktørenes behov. Vi har også valgt å ikke ta for oss de
faglige kontroversene da vi ikke anser dette for å være relevant for oppgaven.

Etter å ha presentert en utredning av de ulike behov om hvorfor man bør opprette et
testsenter, faller det naturlig å se på de praktiske sidene ved prosjektet. Med hensyn til
tidsaspektet i prosjektet vårt fant vi en metode for prosjektering av byggprosjekt meget
nyttig. Metoden baseres på oppsettet av en tidslinje over et byggs livsløp og markerer de
forskjellige fasene i utviklingen. Tidslinjen som redskap viser hvordan prosjektet kan
realiseres gjennom å dele oppmerksomheten mellom de nære målene og de
utfordringene som må håndteres i fremtiden. Den hadde stor overføringsverdi til vår
neste problemstilling som lyder som følgende:

2. Hvordan kan et arbeidspsykologisk testsenter opprettes ved Universitetet i
Oslo?

Avgrensing
•

Vi vil fokusere på aktiviseringen av de beslutningsdyktige ved Psykologisk
institutt og eksterne nøkkelpersoner.
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Vi presenterer ingen komplett driftsplan klar til implementering, men fokuserer
mer på prosessen for opprettelse av testsenteret slik at FOP får sine målsettinger
innfridd på sikt. Med tanke på forankring og kompetanse valgte vi å overlate det
faglige rammeverket i utdanningen til Psykologisk institutt.

Gjennom de to nevnte problemstillingene vil vi undersøke hvilke behov og muligheter
som finnes, og hva som må til for å opprette og drive et slikt testsenter ved Universitetet
i Oslo. Vi redegjør for de handlinger vi utførte i prosjektet og hvilke tiltak som må foretas
i fremtiden for å sikre opprettelsen av et senter for arbeidspsykologisk testing. Både vår
del av reisen og veien videre vil bli beskrevet.

1.4 Begrepsavklaring
Arbeidspsykologisk test: definer vi som en systematisk prosedyre som måler et utsnitt av
personlige egenskaper i en arbeidssituasjon (Jackson, 2002).

Test: Begrepet vil i denne rapporten bli brukt utover kun evne- og ferdighetstester i
begreper som testbruker, motivasjonstest, testkompetanse, testsenter etc. Dette fordi
variasjonen i språkbruken innen dette feltet i dag er stor, og fordi ordet test er kort og
lettfattelig. Vi kommer også til å bruke ordet arbeidspsykologisk testing som et
samlebegrep på bruk av arbeidspsykologiske verktøy.

Testbruker: med dette uttrykket refererer vi i oppgaven til den som administrerer, tolker og
gir tilbakemelding på arbeidspsykologiske tester.

Testtaker: med dette uttrykket refererer vi i oppgaven til den som tar testene, altså den
som blir testet.

Testsenter: brukes i denne oppgaven som et uttrykk for en arena for bruk av
arbeidspsykologisk verktøy, både som praksisplass og tjeneste.

Testbrukerkompetanse: en fellesbetegnelse for de evner, egenskaper, holdninger og
ferdigheter hos testbrukeren som kommer til syne i en testssituasjon (Iversen, 2003).

Prediktiv validitet: hvorvidt et testverktøy kan forutsi fremtidig adferd.
1.5 Leserveiledning
Kapittel 2 markerer starten på oppgaven der vi presenterer en visjon om et testsenter
anno 2015. Denne visjonen er ment som en ”appetittvekker” og skal gi leseren et bilde
av hva som er mulig i fremtiden.
5
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I arbeidet med prosjektet var det to problemstillinger som utkrystalliserte seg. Disse
spørsmålene danner grunnlaget for oppgavens struktur og inneholder vår
hovedargumentasjon. Den første problemstillingen presenteres i Del I, som tilsvarer
kapittel 3 i rapporten. Her tar vi for oss arbeidspsykologisk testing, etikk og behov.
Tanken bak denne delen er å danne et inntrykk av bakteppet for prosjektet og hvorfor
det burde opprettes.

Kapittel 4 er en beskrivelse av vår prosess. Prosesskapittelet gir en kontekst for våre
valg, men er ikke nødvendig for å forstå oppgaven. Den er ment som en frittstående del,
men knytter samtidig sammen Del I og Del II.

Del II, som tilsvarer kapittel 5, 6 og 7, er vår besvarelse på problemstilling nummer to.
Oppgaven har også blitt organisert rundt et skille vi har satt mellom hva vi som
prosjektgruppe kunne gjøre, og hva vi mente var opp til andre å gjennomføre. Kapitlene
5 og 6 som omhandler konferansen og pilotprosjektmodellen som er våre konkrete
bidrag. Veien videre, presentert i kapittel 7, peker på det vi mener kan og bør gjøres og
som vi ikke kan gjøre selv. Denne delen peker på prosjektets levetid etter vårt arbeid, og
slutter sirkelen ved å binde våre resultater til visjonen. Selv om vi ikke har satt et
punktum for prosjektet, setter vi punktum for vår del av reisen. Kapittel 8 runder av med
en oppsummering og en konklusjon.

For den interesserte leser anbefales det å ta en titt på vedleggene.

Visjon

A: Hvorfor
opprette et
testsenter?

Prosess

Veien videre
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2.0 VISJON
I 2015 ankommer en delegasjon fra universitetet i Glasgow til Oslo. De er på befaring ved
Psykologisk institutts kompetansesenter for arbeidspsykologi. Etter at Psykologisk institutt
opprettet et senter for praksisplasser innen arbeids- og organisasjonspsykologi i 2006 har
interessen for feltet økt også ute i Europa. Denne teksten er en beskrivelse av hva som møter den
tilreisende delegasjonen.
I dag er senteret en autonom enhet underlagt Psykologisk
institutt ved UiO. Siden oppstarten for ti år siden har senteret
utviklet seg mye. Denne norske modellen for praksis og
studentveiledning har blitt et eksempel til etterfølgelse, og har
vært særdeles vellykket gjennom de siste ti årene. Senteret
leverer kompetente brukere av tester, samt huser et anerkjent
forskermiljø omkring arbeids- og organisasjonspsykologiske tema. Grunnen til at glaswegianerne
er på besøk i nettopp Oslo er først og fremst senterets evne til å samle og integrere ulike deler av
forskningsfeltet. Omvisningen er ved senterets leder Dagfinn Mørkrid. Han starter omvisningen
med en kort historisk oversikt over hvordan senteret først oppstod og hva som var tanken bak
senteret.
Hele senteret, med all den forskning og prestisje det har brakt med seg, skyldes et studentinitiativ
fra Forum for Organisasjonspsykologi (FOP). Studenter ved Psykologisk institutt var misfornøyde
med satsingen på arbeids- og organisasjonspsykologi ved UiO. For å gjøre noe med situasjonen la
de frem tanken om å opprette praksisplasser i bruk av arbeidspsykologiske tester. Målet med dette
var dels å få praktisk erfaring som kunne benyttes i en fremtidig arbeidssituasjon og dels å bidra til
økt prestisje for dette fagfeltet. FOP hyret i sin tur inn en prosjektgruppe fra Senter for Teknologi,
Innovasjon og Kultur ved UiO. Denne skulle se på mulighetene for å opprette praksisplasser ved
Psykologisk institutt. Prosjektgruppen, som gikk under navnet Gugne, var aktiv i et semester og
lyktes med å sette i gang prosessen som var grunnlaget for dagens senter.
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Fra sin spede begynnelse som praksisplass for bruk av arbeidspsykologiske tester og frem til det
senteret som står der i dag, har det vært mange skjær i sjøen og mange tunge løft, men ideen om
senteret og studentengasjementet består som et fast holdepunkt. Mørkrid kan fortelle hvordan den
innledende skepsisen til å samle kompetansen omkring et testsenter gradvis slapp taket da man så
de positive effektene en slik samling medførte. Ved å samle kompetansen i et slikt senter kan man
dra nytte av hverandres arbeid og oppnå gode resultater. For å vise hvordan dette fungerer i
praksis har vi delt senterets oppgaver inn i tre kjernefelt som alle griper inn i hverandre og utnytter
de felles ressursene på en hensiktsmessig måte.

2.1 Praksisplasser
Fra starten av var det klart at det var et ønske om relevant praksis for studenter med interesse for
arbeids og organisasjonspsykologi. Opplæring av psykologistudenter er derfor en veldig viktig del
av senterets oppgaver. De klinikkene som eksisterte ved Psykologisk institutt var særdeles
effektive for å utdanne psykologer som var klare til å møte arbeidslivet. Det første testsenteret var
da også et forsøk på å videreføre disse modellene for praksis. Denne nye klinikken viste seg å
være veldig effektiv i utdanning av kompetente testbrukere. De konkrete praksisplassene som
fantes ble organisert som et samarbeid mellom profesjonsstudiet og mastergradsstudiene i
psykologi. Praksisen ble innledet av et metodekurs. Dette måtte bestås før man kunne begynne
arbeidet i klinikken. Målet med kurset var å gi studentene en grunnleggende innsikt i problemer ved
testing, effektive og trygge tilbakemeldingsprosedyrer, samt en grundig innføring i de gjeldende
nasjonale og internasjonale retningslinjene for testbruk. For at man skulle sikre kvaliteten på denne
opplæringen skjedde dette i et nært samarbeid med Sertifiseringsrådet for Testbruk i Norge (STN).
Selve praksisen foregikk i et testsenter tilknyttet veiledningstjenestene ved UiO. Studentene foretok
briefinger, administrerte tester og ga tilbakemelding egnet til å hjelpe kandidaten i personlig
utvikling. Ytterligere veiledning kunne søkes ved de respektive veiledningstjenestene. Det var
særlig Karrieresenteret og Sosionomtjenesten som hadde et nært forhold til dette senteret. Tett
oppfølging av både psykologistudentene og testkandidatene var en forutsetning for at tjenesten
skulle fungere.
Det viste seg allerede fra det første pilotprosjektet ble igangsatt at praktisk erfaring med denne
typen arbeid var særdeles verdifullt og etterspurt i arbeidsmarkedet. Universitetets målsettinger om
8
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å gi studentene en arbeidsrelevant utdanning ble klart styrket og en utbygging av senteret var nært
forestående. I dag 10 år etter er senteret stedet å være både for masterstudenter og
profesjonsstudenter for å få praksis innen arbeids- og organisasjonspsykologi. Den sterke
koblingen mellom teori og praksis som kompetansesenteret legger opp til i undervisningen er en
viktig motiverende faktor hos søkere til psykologiutdanningen i Oslo. Det er tydelig at det å delta
aktivt i utviklingen av testverktøy både gjennom utvikling av tester og det praktiske arbeidet med
dem er noe studentene trakter etter.

2.2 Veiledning
Siden begynnelsen har veiledning blitt en mer integrert del av senterets virksomhet. Ved å bygge
ut senteret har man vært i stand til å gi alle de rådgivnings- og veiledningstjenestene som
eksisterte på Blindern ny plass i et eget bygg. Karrieresenteret, Sosionomtjenesten og
administrasjonen for de fakultetstilknyttede studieveilederne har her muligheter for et tettere
samarbeid og bedre utnyttelse av de ressursene de besitter. Dette samarbeidet er bare mulig fordi
de tjenestene som tilbys av testsenteret sees på som viktige supplement til de tjenestene og den
kompetansen veiledningstjenestene selv besitter. Ut over at veilederne benytter testresultatene i
sitt eget arbeid står testsenterets pedagogiske stab også for kursing og videreutdanning av
veiledere.
En viktig målsetting med senteret er å spre kunnskapen om sikker testbruk til et større publikum.
Veilederne får her bedre innsikt i håndteringen av testresultatene og trygge former for
tilbakemelding. De studentene som testes får i tillegg erfaring med testtaking som er verdifullt i
arbeidslivet. De vet hvilke rettigheter de har i en testsituasjon og kan rapportere om testsituasjoner
de ikke synes holder mål. Den tette kontakten mellom Psykologisk institutt og
veiledningstjenestene bidrar også til at man kan kontrollere kvaliteten på de tjenestene som tilbys i
begge ledd. Tette bånd til senteret og forskningsmiljøet gjør også at man kan ta på seg oppdrag fra
offentlige så vel som private aktører i arbeidslivet. Disse oppdragene er ulike i form, men felles for
dem alle er at de gir oppdragsgiverne tilgang til den fremste ekspertisen innen felt som
organisasjonsutvikling, konflikthåndtering, omstillingsprosesser og rekruttering. Senterets forskere
og studenter får på sin side tilgang til en enestående flora av kasus for forskning og utvikling av
tester.
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2.3 Forskning
Den tredje og kanskje viktigste oppgaven til senteret er å fungere som et nav for et stort og
anerkjent forskermiljø knyttet til det arbeids- og organisasjonspsykologiske forskningsfeltet.
Senteret har opparbeidet seg et rykte som en vitaliserende kraft og som en innovatør.
Nytt av året er at også samfunnsøkonomene er knyttet til et prosjekt ved senteret som omhandler
motivasjon og incentivsystemer. Dette siste tilskuddet føyer seg fint inn blant de mange fagfeltene
som allerede samarbeider her. Organisasjonssosiologene, antropologene og aksjonsforskerne
nyter alle godt av det tette samarbeidet og åpne klimaet senteret kan tilby dem. I mange år var det
en rådende oppfatning at man ikke kunne arbeide sammen fordi man hadde så ulik teoretisk
bakgrunn, men alle spådommer er gjort til skamme. Nettopp denne viljen til å se utenfor sitt eget
fagfelt bidrar sterkt til den prestisjen senteret nyter godt av. Ved å skape et godt forskningsmiljø
utvikler senteret seg nå videre på egne premisser. Flere studenter, forskere og interesserte i feltet
kommer hit for å ta del i utviklingen. De mest sentrale forskningsområdene dreier seg om
grensesnittet mellom individ, gruppe og teknologi. I tillegg drives det utstrakt forskning på tester og
strukturelle betingelser for organisasjonsutvikling og organisasjonsliv. Man jobber særlig med å
øke den prediktive validiteten til testene og med å lage godt normerte tester for både det norske og
det internasjonale markedet.
I tillegg til utdanningen, veiledningen og forskningen er senteret ansvarlig for kvalitetssikring av
testbrukere og tester ved å følge standarder satt av den europeiske psykologforeningen (EFPA).
Akademia er seg sitt ansvar bevisst og har gjennom de siste ti årene tatt tak i og ryddet opp i
mange av de problemene som tidligere ble assosiert med testpsykologi. Feltet er revitalisert og det
kreves godkjenning for å bruke slike tester.
Senterets struktur og oppbygning overrasker de tilreisende fra Glasgow i stor grad. Det synes ikke
å være den tradisjonelle rigide organiseringen man vanligvis ser ved offentlige
utdanningsinstitusjoner. Det snakkes om tidslinjer og om de ulike livsfasene til senteret. Heller enn
at man hugger i stein har man her jobbet sammen med utradisjonelle samarbeidspartnere som
Kaospiloter og Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) for å lage en fleksibel struktur som er i stand til å
endre seg og ta inn nye elementer som blir viktige i fremtiden.
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DEL I
HVORFOR BØR DET OPPRETTES ET ARBEIDSPSYKOLOGISK
TESTSENTER VED UNIVERSITETET I OSLO?
Som nyetablert tverrfaglig gruppe hadde vi lite inngående kjennskap til feltet vi skulle
jobbe med. For oss fortonet det seg som et uutforsket landskap. Vi betraktet landskapet
gjennom å lese oss opp på faglitteratur og avisartikler, søke på internett, benytte
ustrukturerte intervju og samtale med fagpersoner ved Psykologisk institutt. Feltet var
arbeids- og organisasjonspsykologi, og konkret dreide det seg om bruk av
arbeidspsykologiske testverktøy.

Etter de innledende møtene med oppdragsgiver, referansegruppen og veileder ble vi
oppmerksomme på feltets omfang, samt de viktigste problemstillingene. Vi ble klar over
at vi måtte utenfor UiO for å få oversikt over hvilke andre aktører som hadde interesse
for prosjektet vårt, og som kunne trekkes inn som ressurser både på det faglige og det
rent praktiske. Prosessen fortonet seg litt famlende i begynnelsen ettersom
oppdragsgivers ønsker og mål var uklare med hensyn til hva vi faktisk kunne gjøre, og
hvem vi burde involvere. Vi besluttet oss for at informasjonsinnhenting og utarbeidelse
av oppdragsgivers kjernebestilling skulle være våre hovedfoci de første ukene. Dette var
viktig for å kunne vurdere mulighetene som lå i prosjektet.

Gjennom informasjonsinnhentingen ble vi klar over flere aktuelle problemstillinger og
ulike aktører i landskapet, og vi måtte erkjenne at det fantes begrensninger for hva vi
som studentgruppe faktisk hadde mulighet til å oppnå. Kartlegging av lignende tilbud ved
andre universiteter i Norge og utland stod sentralt tidlig i prosjektet. Denne kartleggingen
foretok vi gjennom e-post og telefonkontakt. Vi anså dette som viktige kilder for å kunne
skissere en plan for administrativ innplassering, driftsgrunnlag og økonomiske
forutsetninger, men vi oppdaget raskt at det ikke var overflod av lignende tilbud ved
andre utdanningsinstitusjoner. Vi innså nå at dette prosjektet var unikt i Norge, og at et
slikt testsenter ville kunne dekke flere behov. En kartlegging av behovene til de ulike
interessentene; arbeidslivet, akademia (Psykologisk institutt/ UiO) og studentene, viste
seg dermed å være viktig for å kunne argumentere for opprettelsen av et
arbeidspsykologisk testsenter.
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3.0 BEHOVSANALYSE
Før vi går videre og presenterer de ulike argumentene skal vi gi en kort introduksjon av
feltet arbeidspsykologisk testing som danner den faglige bakgrunnen for prosjektet.
Herunder vil vi også redegjøre for eksisterende problemstillinger og behov i arbeidslivet.
Deretter tar vi for oss behovene til henholdsvis akademia og studentene.

3.1 Arbeidspsykologisk testing – en kort introduksjon
Hva er arbeidspsykologisk testing? Bruken av psykologiske tester i psykiatrien og
samfunnet forøvrig har eksistert lenge, og er i dag meget utbredt innen arbeidslivet.
Psykologiske tester som brukes som hjelpemidler i arbeidslivet kaller man
arbeidspsykologiske tester. Likevel er det er vanskelig å gi en entydig definisjon på hva
en arbeidspsykologisk test er. Hva mener vi egentlig med begrepet psykologisk test?
Under følger to internasjonalt anerkjente definisjoner (Jackson, 2002: 54):

Definisjon 1: En test er en systematisk prosedyre, ved hjelp av hvilken man kan
iaktta adferd og beskrive den ved hjelp av numeriske skalaer eller faste kategorier
(Cronbach).

Definisjon 2: En psykologisk test er grunnleggende et objektivt og standardisert
mål av et utsnitt av adferd (Anastasi).

En psykologisk test tar altså utgangspunkt i å være en systematisk prosedyre som måler
et utsnitt av personlige egenskaper. At en psykologisk test er standardisert og
systematisk betyr at de metodene, materialene og skåringskriteriene man bruker er
fastlagt i en så høy grad som mulig, upåvirket av hvor, når og hvem som administrerer
testen. Objektivitetsaspektet viser til hvorvidt testresultatene er subjektive eller objektive.
Innen arbeidspsykologisk testing må begrepene standardisert og objektivitet forstås som
idealer. Testutviklere må etterstrebe disse idealene, ettersom en 100 prosent
standardisert og objektiv prosedyre ikke kan oppnås i virkeligheten (Jackson, 2002). Det
skal nevnes at det er 5 ulike interessenter i arbeidspsykologisk testing som direkte
berører kvaliteten av den; psykologstanden, testleverandørene, testbrukerne,
testtakerene og kontrollørene (Mabon, 2002).
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Psykologiske tester deles ofte inn i to hovedkategorier. Den ene sikter på å teste
menneskers kunnskaper, ferdigheter og evner, mens den andre kategorien omhandler
kartlegging av menneskets egenskaper i form av personlighet, typiske adferdsmønstre
og personlighetstrekk. Man kaller disse to kategoriene henholdsvis test og

personlighetsinventorier. Ordet test skal egentlig bare brukes om verktøy som estimerer
evner eller ferdigheter, f.eks. intelligens eller engelskkunnskaper. Verktøy som brukes
for å estimere sider av individets personlighet, holdninger, interesser, motivasjon osv.
kalles inventorier. Personlighetsinventorier blir ofte omtalt som personlighetstester i
daglig tale. Dette er på grunn av en misforståelse, ettersom man ikke kan teste
mennesker for personlighet. Mange av de sistnevnte er basert på selvbeskrivelse. En
tredje kategori innen arbeidspsykologisk testing som bør nevnes er simuleringsøvelser/tester. Her utsettes testtakeren for forskjellige simuleringsøvelser (assessmentsenter) i en jobblignende situasjon slik at adferden kan observeres (NIPA, 1997).

3.1.1 Fordeler og ulemper ved ulike testmetoder
Hvilke testmetoder fungerer så best? Det er mange former for psykologiske tester, blant
annet interessetester, motivasjonstester, ferdighetstester, evnetester osv. Man kan si at i
en rekrutteringssituasjon som omhandler seleksjon, ønsker man å finne ut hvordan en
person vil prestere i fremtiden. Bruker man så ferdighetstester og evnetester er det
veldig vanskelig å late som om man er bedre enn det man faktisk er. Ettersom testtaker
må prestere er det vanskeligere å skjule ens svakheter. I en personlighetstest derimot,
hvor man måler et menneskelig karakteristikum som f.eks. ærlighet, er det lettere å late
som om man har en egenskap som man faktisk ikke har. Dette kommer av at i en
personlighetstest skal man ta stilling til et antall selvbeskrivende påstander, hvor man
lett kan fremstå helt annerledes enn det man faktisk er. Et annet problem med
personlighetstestene er at det ofte kan være vanskelig å ta stilling til en del av
spørsmålene og påstandene, ettersom testtaker selv ikke er sikker på hvordan man skal
svare. I tillegg kommer dilemmaet om hvorvidt testtakers selvinnsikt reflekterer den
faktiske personligheten (NIPA, 1999).

Fordeler ved bruk av tester i arbeidslivet er at man tester kandidatene, istedenfor bare å
stille spørsmål. Man søker etter egenskaper hos kandidatene som ikke er åpenbare, og
siden tester er standardiserte og innehar objektive skåringskriterier kan man få resultater
som er mulige å sammenligne. Slike tester kan benyttes til mange formål, deriblant
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teamutvikling, lederutvikling, personlig utvikling og studie- og karriereveiledning (NIPA,
1999).

3.2 Arbeidslivet og bruk av arbeidspsykologiske verktøy
Som et ledd i prosjektet søkte vi ut i arbeidslivet for å knytte nettverk og undersøke
hvilke behov som fantes der. Hvilke behov kunne et testsenter ved UiO dekke med
hensyn til arbeidslivet?

I arbeidslivet er jakten på de menneskelige ressursene viktig for å lykkes. I et
konkurransepreget marked er bruken av arbeidspsykologiske tester blitt viktige redskap i
rekrutteringsarbeidet. NIPAs undersøkelse fra 1999 viser at halvparten av norske
bedrifter benyttet slike tester ved ansettelser. I følge Schmidt og Hunter (1998) foreligger
det også omfattende vitenskapelig dokumentasjon for at bruk av psykologiske tester
bidrar til økt treffsikkerhet i en rekrutteringsprosess. Det forutsettes i midlertid at man
bruker pålitelige tester som har dokumentert sin kvalitet gjennom vitenskapelige
undersøkelser, og at de som benytter testene har nødvendig opplæring og kunnskap.
Her har vi to viktige poeng som vil utdypes nærmere i dette kapittelet. For at bruk av
arbeidspsykologiske verktøy skal være forsvarlig må det for det første være tester som
oppfyller testtekniske krav, og for det andre må kompetansen til testbrukerne være
kvalitetssikret (NIPA, 1999).

Vi kontaktet flere testleverandører, firmaer som selger rettigheter til bruk av bestemte
psykologiske tester, i løpet av prosjektet. Virksomheter som SHL Norge AS, Human
Content AS, Assessio Norge AS er blant noen av dem som har satt av tid og hjulpet oss
med informasjonsressurser i prosjektarbeidet. Det tydeligste behovet i arbeidslivet et
slikt senter vil kunne dekke omhandlet testbrukerkompetansen. Praksis for
psykologistudenter i arbeidspsykologisk testing vil gi mer kompetente testbrukere, noe
aktørene i arbeidslivet flere ganger uttrykte at det finnes et behov for. Vektlegging av
dette feltet i akademia ville også bety mye med tanke på forskning og generell
kompetanseheving innen faget. Blant annet vil man på sikt få bedre dokumenterte tester,
samt få utviklet bedre og mer presise testverktøy.
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3.2.1 Testbrukerkompetanse og sertifisering
I midten av februar dro vi for å møte Pål Figenschau som er ansvarlig for sertifiseringen
av brukere av arbeidspsykologiske profilverktøy i Det Norske Veritas (DNV).
Sertifiseringen skjer i henhold til det faglige rammeverket som er utarbeidet av
Sertifiseringsrådet for Testbruk i Norge (STN). STN er en frivillig interesseorganisasjon
som fungerer som ”fagråd” for DNV med hensyn til sertifisering av testbrukere. I juni
2004 ble de fire første testbrukerne sertifisert gjennom DNV, og innen året var omme
hadde ti blitt sertifisert. ”Målet for sertifiseringsordningen er todelt; den skal sikre at

organisasjoner bruker kompetente personer i rekrutterings- og utviklingsprosesser, og at de som
blir utsatt for tester skal vite at det har foregått en kvalitetssikring av testbrukerens kompetanse”
(Figenschou i Personal og ledelse, 2004: s.58). Mange i og utenfor bransjen mener at
bruken av tester er ukritisk og at det er manglende kompetanse hos testbrukerne. Dette
har medført at markedet i mange år har slitt med et rykte om useriøsitet, til tross for at
testpsykologien er en av de mest anerkjente og best dokumenterte disiplinene innen
psykologien.

5 viktige premisser vedrørende testbruk:
1) Alle tester og personlighetsinventorier er måleinstrumenter.
2) Det er alltid knyttet en grad av usikkerhet til resultatene fra dem.
3) De kan være godt egnet til noen formål, og helt uegnet til andre formål.
4) Selv om de er rimelig presise og egnet til et formål, må de brukes riktig for å oppnå
ønsket resultat.
5) Som testbruker påtar man seg ansvar for at resultatet brukes på en måte som er
formålstjenelig, og for at det ikke får alvorlige negative konsekvenser for testtakeren.
(NIPA-1997)

Den økte testbruken, variasjonen i testenes kvalitet og manglende
testbrukerkompetanse har store konsekvenser, blant annet har det
blitt vanskeligere å sikre kvaliteten på testene. Dette fører også til
ineffektivitet i rekrutterings- og utviklingsprosesser. Men verre er det
at individer blir utsatt for uetisk og urettferdig testing som kan få
alvorlige følger. Man må huske at selv gode verktøy kan være farlige i feil hender. Ta
skalpellen som et eksempel, man kan helbrede de verste skader eller skape dem.
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Ettersom arbeidspsykologisk testing er under stadig utvikling, har dette ført til et
mangfold av arbeidspsykologiske verktøy som testbrukeren må forholde seg til. Behovet
for å evaluere tester og testbrukerkompetanse har derfor blitt svært sentralt med hensyn
til å sikre etisk forsvarlig bruk. Hvorvidt man skulle starte med å sertifisere brukerens
kompetanse eller selve testene har vært oppe til diskusjon. I følge DNVs planer vil nå
også sertifisering av selve testene starte opp i løpet sommeren 2005.

Med tanke på prosjektet vårt er retningslinjene for sertifiseringen av testbrukeren svært
interessante, ettersom dette er krav som stilles til testbrukere gjennom STN og
International Test Commission (ITC) (se vedlegg nr. 1 & 2). Dette kan inkorporeres i den
formelle utdanningen psykologistudentene får ved master eller profesjonsstudiet.
Innholdet i STNs faglige rammeverk til DNVs sertifisering av testbrukere er:
- Testetikk

- Administrasjon

- Jobbanalyse

- Tolkning

- Personlighetsteori

- Tilbakemeldinger

- Psykologisk testmetodikk

- PC-basert testing

- Testkonstruksjon

- Valg av tester
DNV, slide nr.28

I dag kan alle bli testbrukere gjennom testleverandørenes kurs. Man trenger altså ikke
være psykolog. DNVs sertifiseringsordning av testbrukere krever grunnleggende
kunnskaper innen statistikk og personlighetsteori fra formell utdanning eller praksis.
Fordelen ved å opprette et testsenter som praksisplass for psykologistudenter er at man
vil få testbrukere/-utviklere med kompetanse ervervet gjennom både formell utdanning
og praksis. I tillegg vil den faglige forankringen i psykologi gi en ekstra spisskompetanse
med tanke på bruk av arbeidspsykologiske testverktøy. Som man ser av det faglige
rammeverket, er etikken rundt testing meget viktig med tanke på
testbrukerkompetansen. Derfor vil vi nå se nærmere på dette.

3.3 Etiske retningslinjer for bruk av arbeidspsykologiske verktøy
Før vi peker på viktige aspekter ved testetikk er det naturlig å definere ordene etikk og
moral. Ordet etikk kommer fra det greske ordet ethos, mens moral kommer fra det
latinske mos, flertall mores. Begge disse to ordene kan bety ”vane” eller ”sedvane”
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(Thommesen & Wetlesen, 1996: 146). I filosofien skiller man mellom etikk og moral.
Mens etikken forsøker seg på en systematisk gjennomtenkning av hvordan menneskene
bør samhandle, er moralens primære interesse dagliglivets beslutninger og vurderinger;
om hvordan vi skal eller bør handle (Jor, 1999: 133). I visse sammenhenger, ofte i
dagliglivets tale, blir begrepene brukt om hverandre og har betydningen rettferdig, god
eller riktig. Både handlinger og aktører kan vurderes som etiske/uetiske eller
moralske/umoralske. I denne sammenheng kommer vi til å bruke ordet etikk, fordi vi her
skal sammenfatte noe av den systematiske tenkningen som har vært gjort når det
gjelder riktig og god bruk av arbeidspsykologiske tester.

Når det gjelder arbeidspsykologisk testing er det ikke nok at det stilles strenge krav til
testene i seg selv, det er vel så viktig at bruken av dem foregår på en etisk forsvarlig
måte. De senere år har man sett en økt fokusering på dette. Dersom Psykologisk
institutt vedtar å opprette et testsenter der studentene skal få opplæring og praksis i bruk
av arbeidspsykologiske tester er det viktig at det etiske aspektet ved bruk av slike tester
vektlegges i undervisningen og veiledningen. Studentene som blir testet må ivaretas på
en etisk profesjonell måte. Testing innebærer en form for blottlegging og evaluering av
hvem du er som person og hvilke kvaliteter og egenskaper du har. Testtakeren stilles
dermed i en sårbar posisjon. Testbrukerens holdning og praksis i forhold til etikk er
derfor av vital betydning.

Psykologisk institutt sitter inne med mye fagkunnskap og tyngde i feltet, og vil dermed
kunne lære opp sine studenter til å bli etiske testbrukere. Dette er et godt argument for å
opprette et testsenter ved Psykologisk institutt. Senteret vil også kunne bidra til både å
heve den faglige testbrukerkompetanse, den generelle oppmerksomheten rundt, og
kompetansen i testetikk.

Ole I. Iversen fremhever fem aspekter ved testetikk:

For det første bør man benytte dokumenterte tester. Det har lav nytteverdi, samtidig som
det er uetisk å benytte tester som ikke er godt dokumentert. Man risikerer å gi en
beskrivelse av testtakeren som ikke stemmer med virkeligheten. Kvaliteten kan ikke
basere seg på at testtakeren kjenner seg igjen i testresultatene. Forskning viser at
personer ofte, særlig når beskrivelsene er generelle, sier at de kjenner seg igjen i
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testresultatet selv om de får tilbakemelding på en profil som ikke har noe med deres svar
å gjøre. Dette er den såkalte Barnum-effekten.

For det andre skal tester kun benyttes av kvalifisert personell. Psykologiske tester er
utviklet gjennom bruk av avanserte statistiske metoder. En kyndig bruker bør derfor ha
en viss innsikt i grunnleggende statistiske begreper og metoder. Det er videre viktig å
kjenne litt til teorien bak måling av personlige egenskaper, og det er selvfølgelig viktig at
man har en spesialisert opplæring i det instrumentet man benytter og kjenner
instrumentets muligheter og begrensninger.

For det tredje skal lover og retningslinjer følges. Informasjon som hentes inn ved hjelp av
psykologiske tester er svært personsensitive. Det er derfor en selvfølge at denne
informasjonen oppbevares i henhold til gjeldende lover og forskrifter. I følge datatilsynets
lov om personvern av 9. juni 1978 skal registrering av personopplysninger være saklig
begrunnet, og det kreves konsesjon fra Datatilsynet dersom personregistre skal
opprettes (NIPA, 1997). I vår sammenheng vil vi anbefale at testresultatene oppbevares
anonymt og nedlåst fordi det både ivaretar testtakernes personvern samt gir muligheter
for evaluering av testene.

For det fjerde må testen diskriminere på riktig måte. Det innebærer ganske enkelt at
testene må normeres slik at resultatene skiller mellom personer på bakgrunn av faktiske
evner eller personlige egenskaper og ikke diskriminerer på bakgrunn av kjønn, alder,
etnisk opprinnelse eller andre lignende forhold. Ettersom Norge stadig blir mer
multikulturelt, er det grunn til å tro at også norske brukere vil stille krav om dette.

For det femte må testtakerens rettigheter ivaretas. All testing som foretas skal være
frivillig. Før testen fylles ut skal testtakeren få informasjon om hva slags opplysninger
som hentes inn og hva disse skal brukes til. Selve testingen må foregå i en atmosfære
preget av gjensidig tillit og respekt. Videre skal kandidaten alltid få tilbakemelding på
testresultatene i form av en samtale der resultatene forklares og diskuteres. Alle
målemetoder er belemret med feil, dette gjelder også psykologiske tester.
Måleresultatene er derfor ikke å anse som ”gyldige” før de er gjennomgått med
testtakeren. Denne har også rett til ikke å få sitt privatliv invadert. Opplysningene som
kommer frem er av konfidensiell og personlig karakter og skal derfor ikke tilkomme
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uvedkommende. Testtakeren bør også alltid få med seg en skriftlig rapport der
testresultatene kommer frem (Iversen, 2003).

Norsk Psykologforening vedtok på sitt landsmøte i 2000 at de internasjonale
retningslinjene for bruk av tester versjon 2000, utarbeidet av The International Test
Commission (ITC), også skal gjelde i Norge. Dette dokumentet er relativt stort og vi har
valgt å gjengi delene ”ansvar for etisk testbruk” og ”god praksis ved bruk av tester” (se
vedlegg nr. 2). Lesere som ønsker å gå igjennom dokumentet i sin helhet kan gå inn på
psykologforeningens sider på internett (www.psykol.no).

3.4 Psykologisk institutt og UiO
Etter å ha sett på samfunnets behov vil vi nå snevre oss inn og fokusere på akademias
behov. Vi vil argumentere for at Psykologisk institutt og Universitetet i Oslo som helhet
også kan ha nytte av å opprette et arbeidspsykologisk testsenter.

3.4.1 Psykologisk institutt som attraktivt studiested
Psykologisk institutt står i den posisjon at de tilbyr noen av de mest populære
studieprogrammene på Universitetet i Oslo. De har en lang tradisjon for god søknad til
profesjonsstudiet i psykologi og har etter kvalitetsreformen også hatt god respons på de
nye bachelorprogammene. Det har vist seg å være rekordhard kamp om plassene på
det nye masterstudiet som startet opp høsten 2004. For å vedlikeholde sin status som
populært studievalg, er det av interesse for Instituttet å følge med både i et fagfelt i
stadig utvikling og i et samfunn som i større grad tar i bruk og kommersialiserer
psykologisk kunnskap.

Et godt studietilbud til studentene som allerede er på de ulike programmene har også
mye å si for studiet. Spesielt med tanke på en bachelor-/ masteroppbygning av et fag, er
det viktig å kunne tilby et studium som gjør at man ikke mister gode høyeregrads
studenter til andre læresteder. Det er disse studentene som er universitetets fremtidige
menneskelige ressurser og forskerkandidater. Praksisplass på et testsenter i
arbeidspsykologisk testing kan utvide Instituttets tilbud på et område der man i dag har
få muligheter for praktisk erfaring. Det kan også bidra til å beholde gode kandidater med
interesse for feltet og føre til et styrket fagmiljø innenfor arbeids- og
organisasjonspsykologi ved UiO. Dette vil sammenfalle med utkastet til en ny
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langtidsplan for UiO 2005-2009 der en av hovedoppgavene under forskning er å få
”flere forskere, forskergrupper og fagmiljøer på høyt internasjonalt nivå ” (www.admin.uio.no).

Vi har gjennom vårt kartleggingsarbeid ikke funnet mange lignende sentre ved
utdanningsinstitusjoner i Europa, USA eller Australia. Det vi har funnet er nysgjerrighet,
entusiasme og svært positiv innstilling ovenfor ideen. Det har også vært forespørsler om
eventuelt samarbeid. Samarbeid med omverdenen er også en del av det man ser for
seg som en viktig del av langtidsplanen for UiO. Et testsenter der utdanning, muligheter
for forskning og velferdstilbud blir integrert er et prosjekt som viser høy internasjonal
klasse.

3.4.2 Satsing på arbeids- og organisasjonspsykologi
Før reformen ble arbeids- og organisasjonspsykologi kun gitt som mindre emner på
profesjonsstudiet og som mulighet for hovedoppgave. Instituttet opprettet i 2003 et
bachelorprogram i arbeids- og organisasjonspsykologi. De har også på den nye
mastergraden lagt inn et obligatorisk emne (PSY4400) i arbeids- og
organisasjonspsykologi med hele 20 studiepoeng på 2. semester. Dette er mye tatt i
betraktning at de andre obligatoriske emnene på masterstudiet kun er på 10
studiepoeng. Dette tyder på en økt satsing på arbeids- og organisasjonspsykologi fra
Instituttets side, men per i dag har man ikke tatt noen klare valg i forhold til dette.
Utvikling av nye praksisplasser i form av et testsenter vil være et tydelig skritt i denne
retning.

3.4.3 Samarbeid med arbeidslivet
Det koster penger å drive forskning og utdanning på høyt nivå. Det har i det siste blitt
stadig flere oppfordringer om at universitetene i tillegg til offentlige midler skal vende
blikket andre steder. Dette åpner opp for flere muligheter, men gir også dilemmaer i
forhold til de klassiske idealene om fri og uavhengig forskning. STN, DNV og NIPAs
arbeid viser at testbrukerkompetansen er lav. Et hvert initiativ i dette område vil være
velkomment. Interessen i arbeidslivet åpner muligheter for økonomiske gevinster. Et
testsenter ved UiO under kontroll av Psykologisk institutt vil kunne være en måte å
oppnå fordelaktige samarbeid på universitetets premisser.
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Gjennom samarbeid er det også blitt foreslått av sentrale personer i feltet at senteret
ville kunne tilby andre typer tjenester enn individuell testing. Kursing, testutvikling, 360°
vurdering, lederundersøkelser og hjelp i statlige omstruktureringsprosesser vil kunne
falle inn under dette. Ser vi på de utfordringene som stat og kommuner står ovenfor de
nærmeste årene, er det tydelig at et senter som dette ved UiO kan være en aktuell
samarbeidspartner. Dette vil også kunne være en kilde for finansiering.

3.4.4 Akademias ansvar
Det er store mangler ved bruken av psykologiske tester i norsk arbeidsliv. De to NIPArapportene, skrevet i 1997 og1999 bekrefter dette. Deltakelse på HR-Norges
”Rekrutteringsdagene”, som ble avholdt 15-16. mars 2005, førte til at vi kom i kontakt
med en del bedriftsledere og personalansvarlige. Vi fikk her inntrykk av at det var
utstrakt bruk av arbeidspsykologiske verktøy, men at brukerkompetansen var lav. I våre
møter med arbeidslivet ble det ytret ønske om at akademia burde komme mer på banen.

Høringsutkastet til ny strategisk plan for UiO i perioden 2005-2009 er tydelig på hvilken
rolle UiO ønsker i forhold til samfunnet. Med tanke på UiOs fagprofil legges det vekt på
at man i årene som kommer må konsentrere institusjonens innsats. Konsentrasjonen
skal bygge på tre grunnpremisser. ”Behov for kunnskap og kompetanse i samfunnet” er en av
disse. Mer konkret skal det fokuseres på ”Felter der vi har betydelig potensial for å bidra til

innovasjon og problemløsing i næringsliv, kunnskapsintensiv tjenesteyting og forvalting, eller
annen virksomhet.(…) Områder der arbeidet med å fremme livskvaliteten i vid betydning i høy grad
bygger på forskningsbasert kunnskap”. I sammenheng med høringsutkastet og delen under
primærvirksomhet ser vi at det er en egen del som omhandler kunnskap i bruk formidlig, innovasjon og rådgiving. Det overordnede målet er: ”UiO skal bidra aktivt til at

forskningsbasert kunnskap nyttiggjøres i samfunnet, og arbeide for å gi allmennheten innsikt i
vitenskaplig tenkning og oppdatert kunnskap om forskningens resultater” (www.admin.uio.no).
Våre undersøkelser i feltet viser at det i samfunnet er et tydelig behov for å heve
brukerkompetansen og kunnskapen i forhold til arbeidspsykologiske verktøy. UiO har et
betydelig og i stor grad uutnyttet potensial i forhold til denne problemstillingen. Mange av
de historiene vi har møtt gjennom vår kontakt med feltet, og gjennom samtaler med
bekjente viser at man kan snakke om svært negative konsekvenser av den manglende
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kompetansen i samfunnet. Dette er tydelig et område der livskvaliteten bygger på
forskningsbasert kunnskap. Å arbeide for å bedre tilstanden i Norge når det gjelder bruk
av arbeidspsykologiske tester burde ut ifra dette grunnprinsippet være viktig for UiO.
Opprettelse av et testsenter kan være en del av universitetets arbeid for dette.

Vi avholdt en konferanse der vi satte fokus på testbrukerkompetanse. Konferansen blir
presentert i sin helhet i kapittel 5.

Deltakerne på konferansen kom med en rekke innspill på dette. Noen pekte på at
akademia skal svare på samfunnets krav. Det bør tas med i betraktning at det er viktig å
gjenoppbygge fagfeltet i arbeidslivet. Andre igjen mente at akademia først og fremst kan
bidra til kritisk tenkning ved bruk av tester. De kan gjøre en systematisk undersøkelse av
testene som instrument og kvalitetssikre dem. I bruk av denne type tester er det også
viktig at det etiske aspektet blir ivaretatt, og som tidligere nevnt i oppgaven vil
universitetet være særskilt kvalifisert for dette.

3.5 Studentenes behov
I tillegg til å analysere universitetets behov og akademias ansvar, er det like viktig å se
på studentenes behov. Dette kapittelet vil være todelt i sin utredning. Vi vil fokusere på
studentenes behov ut i fra både et utdannings- og veiledningsperspektiv.

3.5.1 Psykologistudentenes behov
Utdanningsperspektivet tar for seg psykologistudentenes faglige ønsker og behov. Det
at FOP som studentorganisasjon har satt i gang dette prosjektet legitimerer i seg selv
påstanden om at det er et behov blant psykologistudenter for få en praksisplass innenfor
arbeids- og organisasjonspsykologi.

Det at psykologistudentene har uttrykt et ønske om mer testpsykologi beror seg
hovedsakelig på at denne disiplinen har vært i sterk vekst innen arbeidslivet de senere
år. Studentene ønsker således å kunne stille med en kompetanse innen faget som
tilfredsstiller de krav arbeidslivet pålegger dem.

Som tidligere nevnt har man nylig opprettet en ny mastergrad på Psykologisk institutt. I
denne graden er det 20 studiepoeng i arbeids- organisasjonspsykologi (PSY4400). For
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studentene vil det derfor være ønskelig med praksis i dette emnet for å få erfaring i å
anvende tilegnet teoretisk kunnskap.

Ommundsen og Kvalem utførte i 2000 en undersøkelse av nyutdannede psykologers
evaluering av profesjonsstudiet i Oslo. Noe av målsettingen med den nye studieplanen
fra 1997 var å styrke kunnskapene innenfor bruk av tester. Ommundsen og Kvalem
hadde en hypotese om at studenter fra den nye ordningen som bruker tester i sitt
nåværende arbeid vil vurdere å ha hatt større nytte av studiet enn studentene fra
gammel ordning som fikk mindre undervisning i testbruk. Resultatene viser at deres
hypotese støttes med hensyn til bruk av tester, men resultatet kan ikke behandles som
statistisk signifikant fordi det var for få personer med i analysen, og at det derfor trengs
store gjennomsnittsforskjeller for å få et signifikant resultat. Ommundsen og Kvalem
kommenterer at ”Det ville være interessant å følge opp disse mulige forskjellene” (Ommundsen
& Kvalem, 2000: 5), men videre analyse har blitt stoppet av Instituttet.

Når det gjelder valg av hovedpraksis ved profesjonsstudiet er poliklinikkene de vanligste,
fulgt av familiepsykologi og arbeids– og organisasjonspsykologi. Av denne
brukerundersøkelsen kom det også frem at studentene som hadde hatt praksis innenfor
arbeids- og organisasjonspsykologi mente at de i mindre grad hadde lært å utføre ulike
behandlinger enn de studentene med praksis på poliklinikker for voksne og barn,
familiepsykologi og rusmiddelomsorgen (Ommundsen & Kvalem, 2000).

Opprettelsen av et testsenter ved UiO kan gi studentene mulighet til å tilegne seg
erfaring i administrering, utvelgelse og tolking av arbeidspsykologiske tester, samt gi
tilbakemelding til klienter og skrive rapporter. Dette innebærer at studentene får anvendt
deres teoretiske kunnskap i direkte og indirekte klientarbeid, og tilegner seg
testbrukerkompetanse som vil bli verdsatt ute i arbeidslivet. Et annet aspekt er at
studentenes faglige interesse for området vil bli styrket, noe som vil gi bedre og mer
forskning på feltet i form av master- og hovedoppgaver og stipendiatstillinger.

3.5.2 Studentenes behov for studie- og karriereveiledning
Det finnes i dag flere instanser ved UiO som tilbyr veiledning. Eksempler er
Karrieresenteret, Sosionomtjenesten og studieveiledningen ved de ulike fakultetene. De
ulike instansene tilbyr ulike typer veiledning. Vi skal her kort nevne Karrieresenterets og
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Sosionomtjenestens arbeid fordi disse er aktuelle samarbeidspartnere for et eventuelt
testsenter.

Karrieresenteret
Karrieresenteret ved UiO er et kompetansesenter som tilbyr studenter hjelp til
karrierevalg og jobbsøking. Karrieresenteret er et samarbeidstiltak mellom
Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) og Universitetet i Oslo, og er organisatorisk tilknyttet
SiOs velferdsdivisjon. Karrieresenteret presenterer seg selv som et utagerende og
aktuelt kompetansesenter i overgangen mellom studier og arbeid. De skal synliggjøre
hva akademisk kompetanse er og bidra til økt rekruttering av kandidater fra UiO til
arbeidslivet. De skal være universitetsmiljøets ekspertise på karriereutvikling og
arbeidsmarked, og en sentral del av universitetets veiledningstilbud (Darum et al., 2000).

Gjennom samtaler med vår veileder, Jon Fredrik Alfsen, ble vi gjort oppmerksomme på
at problemet for mange studenter ikke er å definere hva kompetanse er, men å beskrive
hva denne kompetansen består i. De har problemer med å beskrive hvilke kunnskaper,
ferdigheter og evner de har utviklet gjennom studier. Studenter og nyutdannede har
masse kompetanse, men de er ofte ikke klar over det. De tenker for snevert på hva
kompetanse er. Karrieresenteret arbeider blant annet med å bevisstgjøre dem og
arbeidsgivere om hvilken kompetanse universitetsutdanningen gir.

”Testverktøy (eller bevisstgjøringsverktøy) er mye brukt i karriereveiledning generelt, og en del av
de samme verktøyene brukes også i forbindelse med rekruttering, teamutvikling og lederutvikling
m.v. (…) Interessetester og personlighetstester regnes vanligvis som de mest relevante i
forbindelse med karriereveiledning” (Jørgensen, 2004: 81). I følge Ken Hugo Jørgensen
(ansatt ved Karrieresenteret) er det mange studenter som ønsker å bli testet, men det er
bare de som vil kunne ha utbytte av testing i forhold til karrierevalg som får tilbudet.
Karrieresenteret hadde inntil i år lisens for å bruke 16PF5 gjennom rettighetshaver
Assessio Norge AS, og det var kun Ken Hugo Jørgensen som var sertifisert til å bruke
denne testen. Det var derfor få studenter som fikk tilbud om å ta testen. Grunnet
kostnadene har de valgt å ikke fornye lisensen i år, men de er fortsatt positive til bruk av
tester.
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Mange studenter er rådville og har få holdepunkter i forhold til karrierevalg. På hvilken
måte kan testing hjelpe til i forhold til eksisterende karriereveiledning? I følge Ken Hugo
Jørgensen kan testing hjelpe på flere områder. Testing kan være et hjelpemiddel i
bevisstgjøring av ens kompetanse med hensyn til en konkret valgsituasjon, for eksempel
der studentene ikke klarer å bestemme hvilke valg de skal foreta i karrieresammenheng.
Testing kan også hjelpe i forhold til målrettet arbeid med karriereutvikling og avdekke
ens personlige forutsetninger. I tillegg har det verdi som et verktøy i arbeid med
personlig utvikling gjennom selvrefleksjon. Arbeidspsykologiske testverktøy er vanlig
innen rekrutteringsarbeid. Det å ha erfaring med arbeidspsykologiske tester og
testsituasjoner vil medføre at studentene stiller mer forberedt i møte med arbeidslivet.
Dermed vil opprettelsen av et testsenter kunne dekke mange behov også hos de andre
studentene på universitetet.

Sosionomtjenesten
Sosionomtjenesten ved SiO er et velferdstilbud til SiOs medlemmer. Tjenesten har som
oppgave å gi individuell og generell informasjon, veiledning og rådgivning til studenter
med personlige, sosiale og økonomiske problemer. Målsettingen med denne tjenesten
er å være en lavterskel servicetilbud for den enkelte student (Hoen, Kristoffer Eide et al.,
2002).

Sosionomtjenesten har vært en del av vår referansegruppe og vi ser for oss at på sikt
kan testsenteret være et tilbud som også deres klienter kan benytte seg av.

3.6 Oppsummering
Psykologiske tester er systematiske prosedyrer som måler et utsnitt av personlige
egenskaper, og kan brukes til flere formål som blant annet teamutvikling, lederutvikling,
personlig utvikling og studie- og karriereutvikling. I denne delen undersøkte vi hvilke
behov et testsenter ved UiO kunne dekke med hensyn til arbeidslivet, Psykologisk
institutt/UiO, psykologistudentene og studenter som brukere av tjenesten.

Gjennom kontakt med flere testleverandører og firmaer ble det klart at
brukerperspektivet var av vesentlig betydning for oss. Aktørene i arbeidslivet ga uttrykk
for at praksis for psykologistudenter i arbeidspsykologisk testing ville gi mer kompetente
testbrukere på sikt, samt føre til mer forskning og generell kompetanseheving innen
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testpsykologi. Det er også et ønske om å få utviklet mer presise og dokumenterte
testverktøy, og dette er noe et slikt senter kan bidra med. Ut i fra arbeidslivets perspektiv
var heving av testbrukerkompetanse og tilgang på kvalifiserte fremtidige testbrukere,
(psykologistudentene) de viktigste behovene et slikt senter ved UiO kunne dekke.

Testtakeren stilles ofte i en posisjon der man evaluerer hvilke kvaliteter og egenskaper
hun har. Dette kan være potensielt farlig hvis testbrukeren ikke tar hensyn til de etiske
retningslinjer som gjelder. Med tanke på prosjektet er retningslinjene som stilles til
testbrukere gjennom ITC og STN (se vedlegg nr. 1 & 2) et godt utgangspunkt for å sikre
etisk forsvarlig testing ved et slikt testsenter. Psykologisk institutt sitter på stor
fagkunnskap og tyngde knyttet til etikk, og vil dermed kunne lære sine studenter til å bli
etiske testbrukere, og rette fokus på problematikken.

Opprettelsen av et testsenter vil utvide instituttets tilbud på et område der det per i dag
har få praksisplasser. Per dags dato har Psykologisk institutt ikke tatt klare valg med
hensyn til arbeids- og organisasjonspsykologi. Den nye reformen indikerer en økt
satsing på dette feltet, og utvikling av nye praksisplasser kan være et naturlig skritt i
denne satsningen. Fordelen her er at psykologistudentene vil få kompetanse ervervet
gjennom både formell utdanning og praktisk anvendelse av teoretisk kunnskap. Ved å
styrke studentenes faglige kompetanse vil man få bedre og mer forskning i form av
stipendiatstillinger og master- og hovedoppgaver. Det er også viktig å kunne tilby et
studium som er konkurransedyktig i forhold til andre læresteder. FOP sitt engasjement
for opprette praksisplasser og brukerundersøkelsen til Ommundsen og Kvalem viser
tydelig at det er behov for snarlige tiltak. En annen grunn til at det bør opprettes et
testsenter, er at akademia har et ansvar for å svare på samfunnets krav gjennom kritisk
tenkning rundt bruk av psykologiske tester. Mulighetene for økonomisk inntjening på sikt
er også til stede gjennom kursing, testutvikling og lignende.

FOP uttrykte psykologistudentenes behov for praksisplasser innen dette feltet ved å
engasjere oss som prosjektgruppe. Ønsket om mer testpsykologi og praktisk anvendelse
av teoretisk kunnskap er nødvendig for å stille sterkere etter endt utdanning.
Studentenes ønske om økt fokus på direkte og indirekte klientarbeid er også en viktig
grunn til hvorfor vi mener at et slikt testsenter bør opprettes. Ettersom legitimiteten i å
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opprette praksisplasser i arbeidspsykologisk testing ligger i samarbeid med
Karrieresenteret, ville klientene i denne sammenhengen utgjøre studentene ved UiO.

For studentene ved UiO vil Karrieresenteret kunne tilby et supplement i
karriereveiledningen gjennom at testsenteret bidrar med arbeidspsykologiske verktøy.
Slike verktøy vil være til hjelp i bevisstgjøring av studentenes kompetanse, samt
avdekke personlige forutsetninger med tanke på karriereutvikling og/eller karrierevalg.
Slik testing vil også kunne gi studentene verdifull erfaring med testsituasjoner og
testverktøy som man vil møte senere i arbeidslivet. Vår oppfatning er at testsenter vil
dekke mange ulike behov og skape en vinn-vinn situasjon.

[Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo]
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4.0 PROSESSEN
“From a certain point onward there is no longer any turning back. That is the point that must be
reached.” Franz Kafka (1883-1924)
Da vi ble satt sammen som en prosjektgruppe i januar visste vi svært lite om hva de
neste månedene ville bringe. Feltet var relativt ukjent for oss, og vi var ukjente overfor
hverandre. Første steg på veien mot å skaffe oss en identitet var valg av gruppenavn.
Valget falt på Gugne, etter det sagnomsuste spydet til den norrøne guden Odin. Gugne
er et svært effektivt våpen som alltid treffer målet, til tross for de hindringer som måtte
dukke opp. Vi så på vår rolle som spydet med kun et mål for øyet. Vår oppgave var å se
på mulighetene for opprettelsen av et senter for arbeidspsykologisk testing.

Tydeliggjøring av gruppenavnet ble viktig i oppstartsfasen av prosjektarbeidet. Vi innså
at vi måtte ha en sterk identitet i forhold til aktørene i feltet. Utover i prosjektet utviklet vi
også en logo (se figur under) for å synliggjøre våre prosessmål og oss selv som gruppe.
I arbeid med organisasjonsutvikling er målet å oppnå en endring fra en nå-tilstand til en
ønsket slutt-tilstand. Vi vil beskrive vår erfaringsbaserte læring etter
aksjonsforskningsmodellen med bruk av logoen vår som symbol på prosessen. Under
hver av de ulike delene i logoen vil vi henvise til de fem fasene som står sentralt i
aksjonsforskning (Berg, 1995: 63).

4.1 Oppstartfasen (rød)
4.2 Orientering i feltet (sort)
4.3 Visjonen (gul)
4.4 Perspektivskifte (grønn)
4.5 Spydspissen (blå)

4.1 Oppstartsfasen
Vi ble engasjert av Forum for Organisasjonspsykologi for å utarbeide konkrete planer for
et arbeidspsykologisk testsenter. Første fasen av prosjektet var preget av å innhente
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informasjon, knytte nettverk til de ulike aktørene og ressurspersonene, samt finne en
innfallsvinkel til prosjektet vårt. Vi hadde innledende samtaler med ulike fagpersoner ved
Psykologisk institutt og FOP for å lodde interessen for prosjektet. Responsen var
generelt positiv, men en del praktiske fallgruver ble påpekt. Samtidig var forholdet til
oppdragsgiver preget av usikkerhet med tanke på at de ikke helt hadde avklart
oppdraget og deres rolle i forhold til prosjektet. Dette medførte at hovedansvaret
angående problemformulering og målsetting ble opp til oss. Den videre retningen og
fremdriften i prosjektet lå helt og holdent i våre hender.

Etter at man har stilt en foreløpig diagnose, som i vårt tilfelle var det opprinnelige
mandatet, utgjør datainnsamlingen den første fasen av aksjonsforskning. For å oppnå
en god forståelse av nå-situasjonen er man nødt til samle inn data (Fischer & Sortland,
2001).

Slik man ser av logoen så handlet denne fasen om å skaffe seg kunnskaper, nettverk og
identitet som til sammen utgjorde at vi fikk fotfeste i landskapet. Fotfeste og en base i
landskapet var ytterst nødvendig med tanke på å kunne akselerere inn i neste fase av
prosessen.

4.2 Orientering i feltet
Gjennom oppstartsfasen erkjente vi at en hel del av våre opprinnelige forestillinger rundt
prosjektet ikke stemte overens med den reelle situasjonen vi erfarte. Den første
måneden av prosjektet gikk således med på å definere og redefinere prosjektets mål ut
fra de situasjonelle faktorene vi støtte på. Gjennom arbeidet med å revidere mandatet
klarte vi etter hvert å få tilstrekkelig oversikt over de fallgruver og hindringer som lå i
prosjektet. Dermed fikk vi et klarere blikk over hensiktmessige fremgangsmåter.

Våre runder i feltet, representert i logoen som en sirkel, bar preg av en rekke møter med
sentrale fagpersoner og ressurspersoner i arbeidslivet. Vi ble møtt både med velvillighet
og entusiasme overfor prosjektet og alle kom med gode tips og innspill. Det samme
gjaldt Psykologisk institutt, selv om responsen der var mer nøktern. Vi oppfattet en
redsel for forpliktelse til nye administrative oppgaver.
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Problemet i denne fasen var å utarbeide et konkret oppnåelig mål med prosjektet. Et
hovedproblem var Psykologisk institutts uavklarte holdning overfor satsingen på arbeidsog organisasjonspsykologi. Slik French & Bell beskriver kriteriene for endringsarbeid i
organisasjonsutvikling, er støtte hos toppledelsen helt nødvendig, ettersom det er de
som forvalter de nødvendige ressursene (Fischer & Sortland, 2001). Det ble klart for oss
at det kun er instituttstyret som har den nødvendige beslutningsmyndighet for å opprette
praksisplasser på Psykologisk institutt. Ettersom Instituttet er en del av et tungrodd
byråkrati innså vi at et senter for arbeidspsykologisk testing neppe kunne realiseres
innen høsten 2005, slik FOP opprinnelig ønsket.

Ser man på denne fasen med en aksjonsforskers øyne,
omhandler den tilbakeføring av de innsamlede data til
aktørene i feltet. Ved å bruke disse data som basis for
diskusjon over situasjonstilstanden og de utfordringene
som eksisterer får man et klarere bilde over ønsket slutttilstand. Prøving og feiling kjennetegnet denne fasen, og
vår rolle som prosjektgruppe gikk gradvis fra å være
selgere av senterets nytteverdi til å få en fasilitator-funksjon. Innsikten om vår funksjon
førte til en forståelse for at aktivisering av de ulike aktørene i feltet var nødvendig for å
oppnå et godt resultat. Vår rolle videre ble å komme med funksjonelle
problembeskrivelser og løsninger i form av ønsket slutt-tilstand.

Etter flere runder i ringen, besluttet vi at tiden var moden for å ta tak i spydet.
Utfordringen lå nå i å få kastet det av gårde med nok fart og presisjon til å nå målet.

4.3 Visjonen
Gjennom våre runder i feltet beveget vi oss rundt noe som kunne minne om navet i et
hjul. Det fremstod som noe varig og konstant, uavhengig av hvor vi stod i feltet og
betraktet det. Dette senteret i sirkelen ble mer og mer synlig som den overhengende
visjonen i prosjektet. Det manifesterte seg for oss som en visjon av et testsenter i
fremtiden. Vi siktet langt og høyt, men følte det var forsvarlig og i tråd med vår oppgave.
Ved et bedriftsbesøk hos DARK-arkitekter fikk vi idéen om en tidslinje. En slik tidslinje
kunne plassere prosjektet i et realistisk tidsperspektiv og skape en helhetlig forståelse av
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prosjektets kompleksitet. Man kan ikke satse på store visjoner for fremtiden uten å ha en
konkret plan for å nå dit.

Hovedhensikten med å fokusere på en visjon lå i de store gevinstene Psykologisk
institutt, studentene, samarbeidspartnere (Karrieresenteret og Sosionomtjenesten),
arbeidslivet og forskerne ville kunne få på sikt (se kapittel 2). Vår oppfatningen etter
rundene i feltet var at det var mulig å skape vinn-vinn relasjoner blant alle parter, og
dermed vise til et behov for et slikt visjonært kompetansesenter.

I denne fasen utformet vi en mer konkret forståelse over ønsket situasjon, slik at vår rolle
videre som aksjonsforskere ville innebære planlegging av ulike tiltak for å nå visjonen. Vi
måtte nå samle de kunnskaper og ressurser vi hadde til rådighet for lage en slagplan.

4.4 Perspektivskifte
For å skape tilstrekkelig fart og presisjon slik at spydet en dag skal kunne nå visjonen,
måtte vi trekke perspektivet vårt ut av feltet. Dette perspektivskiftet sammenfalt med
responsen fra Psykologisk institutt om at et testsenter ikke ville være aktuelt i nærmeste
fremtid. Det skortet ikke på interessen for prosjektet, men fordeling av ansvar og
forpliktelse viste seg å bli en vanskelig utfordring. Vi innså nå at vi måtte stå på egne
ben og ikke være avhengige av aktørene i feltet. Tiden begynte å bli knapp med tanke
på å kunne levere oppdragsgiver noe konkret som ville holde prosjektet gående etter vår
tid som prosjektgruppe.

En planlegging av konkrete tiltak som vi kunne gjennomføre for å sikre fremdrift og
forpliktelse var ytterst nødvendig for at prosjektet i det hele tatt kunne bli fruktbart. Slik
Kafka uttrykker det, så kommer man til et visst punkt der det lenger ikke er en vei tilbake.
Dette punktet hadde vi nå nådd. Konsekvensen ble at vi måtte ut av sirkelen for å sikre
prosjektets videre gang.

Hvordan kunne vi så sikre at prosjektet ville bli flyvedyktig etter spydkastet? Svaret lå i å
utvikle en strategi for avlevering av prosjektet, der vi både kunne peke mot visjonen og
skape tilstrekkelig interesse for idéen. Tanken var at FOP og Psykologisk institutt ville
forsette arbeidet etter vår tid, hvis vi kunne gi dem en god analyse og plan for oppstart.
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4.5 Spydspissen
Spydspissen i logoen symboliserer de resultatene vi har oppnådd gjennom prosjektet.
Uten en solid spydspiss vil ferden mot visjonen mest sannsynlig mislykkes. Første steg
ble å avholde en dialogkonferanse med de viktigste aktørene tilstede for å skape en
arena for kommunikasjon. Vi ønsket at aktørene skulle møtes og diskutere mulighetene
for å opprette et testsenter.
•

Pilotprosjektmodell

•

Prosjektrapport

•

Konferanse

[Spydspissens 3 bestanddeler]

Konferansen utgjorde den nederste delen av spydspissen, og blir forklart i nærmere i Del
II (kapittel 5). Det neste nivået av spydspissen er denne prosjektrapporten. Den er en
utredning av mulighetene for å opprette et arbeidspsykologisk testsenter, samt et
produkt for å markedsføre visjonen. Vi gjør rede for hvorfor og hvordan et slikt testsenter
bør opprettes ved UiO. Videreføring av prosjektet for å nå visjonen utgjør siste del av
spydspissen. Selve spissen er pilotprosjektmodellen som vi presenterer i Del II (kapittel
6).

Gjennomføringen av disse tiltakene anser vi som fullbyrdelsen av vår rolle som
aksjonsforskere. Konferansen, prosjektrapporten og pilotprosjektmodellen utgjør til
sammen våre konkrete handlingsresultater. Disse resultatene og kapittel 7 (Veien
videre) viser hvordan FOP og Psykologisk institutt kan ta tak i prosjektet og sikre
kontinuitet i spydets ferd mot virkeliggjøringen av visjonen.
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DEL II
HVORDAN KAN ET ARBEIDSPSYKOLOGISK TESTSENTER
OPPRETTES VED UNIVERSITETET I OSLO?
Det opprinnelige mandatet hadde et tydelig praktisk preg. Oppdragsgiver ønsket en
konkret plan for drift av et testsenter som enkelt kunne settes ut i livet. De håpet også at
dette skulle være mulig å få til allerede fra høsten 2005.

Etter å ha skaffet oss en foreløpig oversikt over feltet så vi raskt at det var nødvendig å
redefinere vår oppgave. Vi fant ut at prosjektet i realiteten var i en tidligere fase enn hva
vi først ble forespeilet. DARK arkitekters metode for prosjektering av bygg ble nyttig for
vårt prosjekt. De setter opp en tidslinje over et byggs livsløp og markerer de forskjellige
fasene. Ved å våge å se fremover i en tidlig fase, og utover sitt eget engasjement mener
de å kunne utvikle bedre produkter. Bygningene blir designet med tanke på å kunne
være solide strukturer i 100 år. Samtidig skal de kunne være fleksible nok til å være
funksjonelle i møte med 100 års evolusjon. Denne metoden kunne vi overføre til vårt
prosjekt. Ved å sette opp en tidslinje for opprettelsen av et testsenter kunne vi lettere se
vår rolle og våre muligheter i prosjektet.

Den første delen av en tidslinje for testsenteret er, som modellen under antyder, en reise
fra idéen oppstod til prosjektrapporten foreligger nå i mai 2005. Dette var vår del av
reisen. Neste steg vil omhandle veien videre, og dette er den delen av reisen som FOP i
samarbeid med Instituttet må stå for. Tidslinjen viser hvordan senteret kan bestå som
idé, selv om innholdet og forutsetningene senteret eksisterer under er endret. Ved å
tenke på hele senterets livsløp allerede fra starten av, vil man kunne etablere et senter
som er i stand til endring og redefinering av sin egen rolle gjennom hele livsløpet.
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2004

Januar-05

Idé

FOP engasjerer
Gugne
(Prosjektforum)

April- 05

Mai- 05

-Konferanse
-Pilotprosjekt

Innlevering
av rapport

Juni-05

Veien videre

Våre mål ble redefinert samen med vår oppfattelse av oss selv som aktører tidlig i
prosessen. FOP som oppdragsgiver har verken de faglige eller økonomiske ressursene,
beslutningsmakten, eller kontaktene som er nødvendige for å gjennomføre prosjektet på
egenhånd. Prosjektet er avhengig av at Psykologisk institutt blir med som lagspiller. Som
svar på spørsmålet om hvordan et testsenter kan opprettes ved UiO må vi skille mellom
hva vi kan gjøre og hvilke muligheter vi kan peke på for Instituttet i fremtiden.

Med utgangspunkt i tidslinjen vil vi under presentere konferansen, pilotprosjektmodellen
og de mulighetene vi mener ligger i veien videre.
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5.0 KONFERANSEN
Dialogkonferansen som ble avholdt 21.april 2005 er en viktig del av spydspissen (se
kapittel 4). Den fungerte både som en metode for å skaffe oss informasjon i forhold til
hvordan opprette et testsenter, og som et mål for vårt prosjekt.

5.1 Hvorfor konferanse?
Det ble utover i prosjektet klart at det var stor interesse rundt muligheten for å opprette
et arbeidspsykologisk testsenter ved UiO. Vi merket at det var interesse blant eksterne
aktører, andre universiteter i Norge og utlandet samt interne aktører ved UiO som
Karrieresenteret, Sosionomtjenesten, vitenskapelige ansatte og studenter ved
Psykologisk institutt. Å samle og forene disse interessentene ble dermed viktig i
sammenheng med å undersøke muligheten for opprettelse av et testsenter.

Vi som prosjektgruppe ville ikke kunne dra et ferdig testsenter i havn. Det meldte seg
dermed et behov for å sikre at andre engasjerte i feltet kunne være med på å realisere
dette sammen med FOP. Vi planla derfor en konferanse der vi i stedet for å presentere
ferdige resultater fikk feltet til å jobbe sammen med oss om resultatene. Med
utgangspunkt i dette valgte vi dialogkonferanse som metode, i stedet for en ordinær
konferanse med enveiskommunikasjon og presentasjon av resultater. Håpet var å kunne
gi andre en følelse av å være med på prosjektet og skape en følelse av eierforhold. I
tillegg så vi konferansen som en mulighet til å skaffe innspill og idéer fra mange av de
viktigste aktørene i feltet. Spesielt ville vi gjerne ha innspill på de ulike driftsmodellene vi
hadde utviklet. Vi håpet også at vi skulle kunne bruke denne konferansen til å skape litt
oppmerksomhet rundt prosjektet. Både vi og andre interessenter ønsket også å knytte
flere kontakter.

Vi ønsket altså å bruke konferansen til å: 1) samle feltet og tydeliggjøre engasjementet
2) få innspill på våre driftsmodeller og samle inn mer data 3) skape eierforhold 4) skape
oppmerksomhet og 5) bygge nettverk.

5.1.1 Dialogkonferanse som metode
Dialogkonferansen som arbeidsform er mye brukt i organisasjonsutvikling. Den er best
egnet i organisasjoner som vil satse på å oppnå økt verdiskapning gjennom bred
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medvirkning fra de ansatte i forbedrings- og utviklingsarbeidet. Et av de viktigste
bidragene til utviklingen er at man får diskutert hvilke oppgaver som er strategisk viktige
og får laget realistiske opplegg for arbeidet med disse oppgavene. Diskusjonene og de
idéer som utvikles gjennom konferansen er ment for å gi et bredere beslutningsgrunnlag
for de endringene som nødvendigvis kommer i fremtiden. Diskusjonene bidrar også ofte
til avklaringer og større konsensus rundt viktige spørsmål (Pålshaugen, 2002).

5.2 Gjennomføring av konferansen
I det følgende vil vi presentere en modell brukt av Øyvind Pålshaugen for en
dialogkonferanse over to dager. Her vil vi særlig fokusere på hvordan oppgavene og
gruppene er satt sammen. Vi vil også vise hvordan vi modifiserte strukturen i forhold til
denne konferansemetoden slik at den passet med den tiden vi hadde til rådighet og det
antall deltakere vi hadde. Vi hadde knapt en halv dag på oss til å kjøre igjennom de
elementene som er skissert nedenfor med tjue konferansedeltakere til stede.

Konferansen ble holdt i Helga Engs hus på Blindern 21.april 2005 mellom klokken 08.30
og 12.00. Tittelen på konferansen var ”Arbeidspsykologisk testing og brukerkompetanse.

Opprettelse av nye praksisplasser ved UiO”.
5.2.1 Del 1: Samfunnsperspektiv
Vi startet dagen med en innsjekkøvelse og inndeling i grupper. Vi satte sammen fire
grupper (Banan-, Pære-, Eple- og Appelsingruppen). Ifølge Pålshaugen har
konferansestaben to virkemidler til rådighet under konferansens gang. Staben skal og
kan kontrollere både gruppesammensetningen og gruppeoppgavene. Gruppeoppgavene
må være relevante for konferansens overordnede målsetting og sammensetningen av
gruppene må være slik at oppgavene håndteres mest mulig hensiktsmessig med tanke
på resultatenes anvendelighet (Pålshaugen, 2002).

Gruppene ble satt sammen med tanke på å få til en god blanding av ansatte ved
Psykologisk institutt, studenter og eksterne aktører. Vi var også oppmerksomme på
interesser og ønsker fra deltakerne. Hver gruppe hadde et medlem fra Gugne som
skulle fungere både som referent og ”guide” i diskusjonen. Deretter fulgte en kort
innledning der vi presenterte konferansen med formål og program for dagen,
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presentasjon av prosjektet og prosjektgruppen. Dagen var delt opp i tre deler, der vi
beveget oss fra et samfunnsperspektiv (del 1), via et studentbehovsperspektiv (del 2) til
konkrete tiltak (del 3). Tempoet skiftet raskt mellom innlegg, gruppediskusjoner og
plenumsdiskusjoner (for fullstendig program og deltakerliste se vedlegg nr. 3).

For å definere rammen rundt konferansen valgte vi å begynne konferansen med å se på
bruken av arbeidspsykologisk testing i et samfunnsperspektiv. Det ble holdt innlegg av to
eksterne foredragsholdere. Sverre L. Nilsen, styreleder i Sertifiseringsrådet for Testbruk i
Norge (STN) og seniorrådgiver i Norsk Psykologforening, holdt et kort innlegg om STNs
arbeid. Andreas Løes Narum fra Human Content AS snakket om testbrukersertifisering.
Deretter hadde vi en kort gruppeøvelse der vi ba deltakerne om å lufte sitt forhold til

arbeidspsykologisk testing og brukerkompetanse. Denne øvelsen ble fulgt av en
gruppeoppgave der vi ba deltakerne diskutere akademias ansvar når det gjelder

brukerkompetanse. For å avslutte denne diskusjonen holdt vi en oppsummering i plenum.
Pålshaugen (2002) ser for seg at for
å få til endring i en organisasjon må
man først bli enige om hvilke
utfordringer man står ovenfor i dag.
Tanken bak å få deltakerne til å
reflektere rundt sitt forhold til testing
og akademias ansvar var å få til
nettopp den felles forståelsen av
problemer i feltet. Vi valgte å starte
uformelt for å varme opp gruppene
og for å kartlegge synspunkter.
Dette er særlig viktig i en dialogkonferanse der et sentralt aspekt er felles forståelse
rundt problemet. Det vil ikke si at man nødvendigvis er enige, men at man har en
oversikt over problemet og forskjellige oppfatninger.

Det vil nødvendigvis være flere til dels svært ulike oppfatninger blant gruppedeltakerne
om hvilke utfordringer som finnes og hvem som har ansvaret. Det er derfor viktig at alle
konferansedeltakerne blir hørt og at det ikke forekommer sensur innad i gruppene. En
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måte å sikre dette på er ved å sette sammen gruppene slik at deltakerne er mest mulig
like med hensyn til arbeidsområder og ansvarsnivå i organisasjonen. Dette vil gjøre at
det er stor enighet innad i gruppene mens det kan være til dels store forskjeller mellom
gruppene. På denne måten får man et tydeligere bilde av problemene og utfordringene
fra hver gruppe.

Sammensetningen av gruppene representerte sammen med tidsnøden de største
utfordringene i forbindelse med konferansen. Vi hadde verken tid eller ressurser til å
sette sammen gruppene slik teorien dikterer. Derfor valgte vi å benytte de samme
gruppene gjennom hele konferansen. Sammensetningen var her basert på mest mulig
ulikhet blant medlemmene innad i gruppene, og størst mulig likhet mellom gruppene. En
slik sammensetning sikrer at diskusjonen ikke overser viktige elementer. Fordi
deltakerne både kom fra ulike bakgrunner og hadde ulik oppfatning om testing generelt,
var vi ikke bekymret for at plenumsoppsummeringene og diskusjonene skulle bli for like.

5.2.2 Del 2: Studentens behov
I del 2 av konferansen tok vi for oss studentenes behov i form av to innlegg. Ken Hugo
Jørgensen fra Karrieresenteret holdt et innlegg om arbeidspsykologisk testing i forhold til
karriereveiledning og hvilke muligheter de så i forhold til en slik praksisplass. Martin
Skjønsberg og Dagfinn Mørkrid fra FOP tok for seg psykologistudentenes behov i
forhold til praksisplasser. Vi hadde ingen gruppeøvelser i denne delen, da vi mente den
stod godt alene.

Fraværet av gruppediskusjon i denne delen representerer et klart brudd med
Pålshaugens skisserte modell, men i sin natur er slike konferanser løse i formen. Den
andre gruppeoppgaven skal hjelpe organisasjonen med å skape en visjon av en ønsket
fremtid. Dens viktigste funksjon er at alle gruppene har deltatt i en diskusjon om ønsket
situasjon. Det er ikke de konkrete utfordringene man vil møte som er det viktigste og
heller ikke hvordan man ser for seg en ideell fremtid. Det viktigste er at alle har vært
med på å diskutere en situasjon der organisasjonen møter andre utfordringer enn dem
den står ovenfor nå (Pålshaugen, 2002).

Vi valgte altså bort diskusjon fra denne delen, og det viste seg at den klarte seg fint
alene. Diskusjonene som ellers ville ha blitt gjort gruppevis ble nå tatt i lunsjen og praten
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gikk fritt og med entusiasme. Lunsjpausen fungerte dessuten som ”temperaturmåler” for
konferansen og ga oss informasjon til evalueringen.

5.2.3 Del 3: Konkrete tiltak
I del 3 av konferansen tok vi for oss
konkrete tiltak. Vi hadde et innlegg
der vi presenterte de forskjellige
driftsmodellene (G1-G3) vi har
kommet frem til (se vedlegg nr. 6 &
7, samt kapittel 6 ). Deltakerne ble
deretter satt til å komme med innspill
på vår Pilotprosjektmodell (G3).
Diskusjonen gikk her i den enkle
IGP- modellen (individ, gruppe,
plenum). Diskusjonen gikk innad i
gruppene med oppsummering og kommentarer i plenum. I siste gruppeøvelse ble
følgende spørsmål stilt: Hva er nytten av å opprette et slikt senter? IGP- modellen ble også
benyttet som mal her.

Pålshaugen (2002) ser for seg at på bakgrunnen av de to foregående diskusjonene skal
konferansedeltakerne nå diskutere seg frem til hvilke oppgaver man bør satse på
fremover. Det er ønskelig at disse forslagene representerer en samlet strategi for
organisasjonsutviklingen. På bakgrunn av vårt mandat fant vi det nødvendig å diskutere
driftsmodellene vi hadde utviklet heller enn å be deltakerne komme med egne forslag. Vi
brøt igjen med Pålshaugen og begrunner dette med at det ville være for tidkrevende å
be deltakerne om å utarbeide helt nye forslag til konkrete tiltak. Dessuten ønsket vi oss
innspill på de modellene vi hadde utarbeidet. Plenumsoppsummeringen viste at dette
fungerte etter planen og vi fikk mange gode innspill på de driftsmodellene vi presenterte.

I følge modellen starter dag to med at gruppene utformer hvert sitt konkrete forslag til
utviklingstiltak. Dagen må legges opp slik at man kan utnytte resultatene fra første dag
for å lage konkrete strategier for gjennomføring av forslagene. Vi hadde bare en halv
dag til rådighet, og bestemte oss derfor for at noen av elementene fra dag to kunne
inkorporeres i den siste gruppediskusjonen. Følgelig ble fremtidsstrategier diskutert i
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forbindelse med gruppediskusjon av driftsmodellene. Dette fungerte godt og gav oss de
data vi søkte.

5.3 Evaluering av konferansen
Tilbakemeldingene fra deltakerne ble samlet inn delvis gjennom en uformell og enkel
utsjekklek på papir, og delvis gjennom samtaler. Utsjekkleken på papir var ment som en
avslutning og ”temperaturmåler” for opplevelsen av konferansen, ikke som et grundig
spørreskjema (se vedlegg nr. 5). Vi benyttet også pausene og tiden etter konferansen til
uformelle samtaler med deltakerne.

5.3.1 Deltakernes tilbakemeldinger
Opplegg og formål for dagen, gjennomføring og inntrykk av forberedelse fra gruppens
side fikk gode tilbakemeldinger. Flere ga oss ros for å ha klart å samle mange sentrale
personer i feltet, både som deltakere og til å holde innlegg. Det kunne vært noen flere fra
Psykologisk institutt tilstede, noe som ble påpekt av enkelte. Fanny Duckert
(instituttbestyrer) og Harald Engvik (1. amanuensis) var interesserte og inviterte, men
var forhindret fra å delta.

Vi fikk muntlig tilbakemelding om at innleggene fra de eksterne ble sett på som
interessante og relevante. Vi ba ikke spesifikt om noen form for evaluering av
innleggene utover vårt eget, og hvorvidt de andre passet inn i dagens program. Dette
fordi vi ikke hadde gitt de som holdt disse innleggene noen beskjed om at de ville bli
evaluert. Tilbakemeldingene på vårt eget innlegg var særdeles gode.

Gruppeoppgavene og gruppediskusjonene fikk også gode tilbakemeldinger, men det ble
her bemerket at det var noe dårlig tid til dette. Tid var en viktig faktor som vi gjerne skulle
hatt muligheten til å kunne gjøre noe med (se vedlegg nr. 4). Vi så dette tydelig på
tilbakemeldingene i utsjekkskjema. Pæregruppen som hadde færrest medlemmer (fire
inklusiv Gugne-medlem), på grunn av frafall underveis, oppgav å være mest fornøyd
med konferansen. Vi antar at dette kan ha sammenheng med at det her ble lengre
taletid per person i gruppen sammenlignet med de andre gruppene. De fleste var også
svært fornøyd med gruppeinndelingen.
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5.3.2 Måloppnåelse
Vi ønsket å gjennomføre denne konferansen for å: 1) samle feltet og tydeliggjøre
engasjementet 2) få innspill på våre driftsmodeller og samle inn mer data 3) skape
eierforhold 4) skape oppmerksomhet og 5) bygge nettverk.

1) Mange påpekte at det var sentrale personer i feltet til stede. Innleggene fra STN ved
Sverre Nielsen, fra Human Content AS ved Andreas L. Narum, fra Karrieresenteret ved
Ken Hugo Jørgensen og fra FOP ved Martin Skjønsberg og Dagfinn Mørkrid sammen
med deltakerlisten viste bredden i feltet og interessen for prosjektet. Oppmøtet og
deltakernes iver i diskusjoner og innlegg viste et samlet og entusiastisk felt. Hvorvidt
dette førte til mer vilje til handling eller forpliktelse er uklart, men det var stort
engasjement i både diskusjoner og innlegg.

2) I gruppe- og plenumsdiskusjonene kom det frem mye interessant. Mange hadde gode
innspill og kom med idéer og forslag som vi i stor grad har benyttet oss av i prosjektet.
Særlig fikk vi mange innspill på hvordan de ulike driftsmodellene burde presenteres og i
hvilken sammenheng de burde settes. Tiden ble dessverre et problem også her. Mange
gode samtaler og diskusjoner måtte brytes opp for tidlig for å holde det stramme
tidsskjemaet. Det ble også kommentert av deltakerne. Men gruppeoppgavene var alt i alt
svært vellykkede. Det var en ivrig stemning på gruppene under alle disse øvelsene.

3) Når det gjelder å skape eierforhold er det vanskelig å komme med en konklusjon på
dette. Vi har lite eller ingen mulighet til å evaluere dette per dags dato. Vi velger likevel å
tro at vi har klart å skape en liten følelse av at deltakerne har vært med på noe. Dette
kan muligens være et spedt fundament til et eierforhold og til hjelp videre i prosessen
etter at vi har avsluttet vår del av prosjektet.

4) Konferansen skapte oppmerksomhet rundt prosjektet. Ved å holde denne
konferansen så vi at det var flere som fikk et mer bevisst forhold til oss som
prosjektgruppe. Det inkludert oss selv. Arbeidet med konferansen gav oss mer identitet
og retning. Sverre L. Nilsen, STN, ble også oppmerksom på vårt prosjekt gjennom
konferanseforberedelsene.
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5) Interessentene hadde tidlig i prosjektet ytret ønsker om å etablere kontakter. Vi hadde
også selv et ønske om å bygge opp vårt nettverk i sammenheng med prosjektet. Vi var
aktive i pausene, og vi knyttet kontakter. Når det gjaldt deltakerne prøvde vi også å
tenke på deres ønsker da vi satte sammen gruppene. Dette viste seg å fungere, møter
ble avtalt og visittkort ble utvekslet.

5.4 Konklusjon
Tilbakemeldingene fra deltakerne var svært positive både med tanke på gjennomføring
og opplegg. Det stramme tidsskjemaet var uheldig, men hadde ikke nevneverdige
konsekvenser på gjennomføringen av konferansen. Vi ser oss også fornøyde med vår
måloppnåelse. Vi samlet viktige
aktører, fikk innspill på våre
driftsmodeller, skapte
oppmerksomhet om prosjektet
og fikk utvidet våre nettverk.
Eierforhold og verdien av dette
er vanskelig å måle, og gir i
beste fall grunnlag for antakelser
på dette tidspunktet. Gruppen
fikk også god øvelse i
presentasjonsteknikk og erfaring
i organisering av en konferanse. Alt i alt ser vi oss svært fornøyde med vår
dialogkonferanse.
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6.0 PILOTPROSJEKTMODELLEN
En av hovedoppgavene i mandatet vi fikk fra FOP var å finne ut av og sette opp de
administrative og økonomiske rammene for et testsenter. Siden vår erfaring med feltet
var minimal bestemte vi oss for å undersøke om det fantes lignende testsentre ved
andre universitet og skoler. Vi regnet med at det fantes en rekke eksempler som kunne
gi oss idéer og samtidig danne et utgangspunkt for en driftsmodell til vårt testsenter.
Etter flere måneder med informasjonsinnhenting ved hjelp av internett, e-post og telefon
til alle universitet og høyskoler i Norge, samt store universitet i Sverige og Danmark, og
en rekke andre universiteter i USA, England og Australia, stod vi igjen med kun to
konkrete eksempler. Ett var fra University of New South Wales i Sidney, Australia
(www.psy.unsw.edu.au/facilities/career.html), og ett var fra en studentdrevet
sosionomtjeneste som finnes ved en rekke høyskoler i Norge (www.dusnorge.no), blant
annet i Bodø. Det magre resultatet kom som en overraskelse på oss. Dette understreket
at Universitetet i Oslo her hadde en unik mulighet til å være i forkant av utviklingen, og
være med på å drive den fremover. Vi fikk også en rekke svært positive tilbakemeldinger
fra universitetene i Norden på at idéen var spennende, for eksempel ble vår e-post sendt
rundt til alle ansatte ved Psykologisk institutt ved Universitetet i København, ”blot til

orientering og inspiration”.
De to eksemplene vi fant danner grunnlaget for to av våre tre driftsmodeller for
testsenteret. Disse to modellene (G1 og G2) setter rammeverket for et fullverdig
testsenter og ble brukt som basis for visjonskapittelet (se vedlegg nr. 6 & 7).

Den tredje, pilotprosjektmodellen (G3), baserer seg på en idé som oppstod utpå
vårparten. Tanken bak pilotprosjektmodellen er å kjøre et lite prøveprosjekt som
evalueres i etterkant etter bestemte suksesskriterier. Hensikten med et slikt pilotprosjekt
er å få prøvd ut idéen i praksis i et relativt lite format, slik at man kan gjøre endringer før
man eventuelt setter i gang noe større. Fordelen med dette er at nytteverdien, både for
Instituttet og studentene, kan vurderes på bakgrunn av de erfaringer man har gjort seg i
løpet av prosjektet. En vurdering i etterkant av prosjektet vil også måtte se på hvilken
nytte både psykologistudentene og de andre studentene på Blindern har hatt av
prosjektet.
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Pilotprosjektmodellen har en flat struktur og er meget fleksibel. Den kan enkelt bygges ut
til å bli et fullverdig testsenter dersom erfaringene viser seg å være positive.
Pilotprosjektet er en måte å få gjennomført oppdraget på, samtidig som det kan danne
en grunnmur for et større testsenter i fremtiden. Det ligger store muligheter i et mer
utbygd testsenter. Våre visjoner og idéer omkring dette ble presentert i visjonskapittelet.

På konferansen presenterte vi de tre driftsmodellene etter følgende mal:

Modell

Administrasjon

Økonomi

Markedsføring

Tjeneste

Fysiske rammer

Vi valgte å fokusere på følgende fem aspekter: administrasjon, økonomi, markedsføring,
hvilken tjeneste som bør/skal tilbys og de nødvendige fysiske rammene. Driftsmodellene
dannet også utgangspunkt for det ene gruppearbeidet på konferansen, hvor vi fikk en
rekke gode innspill på pilotprosjektmodellen.

I det følgende vil hvert enkelt av aspektene ved pilotprosjektmodellen bli gjort rede for.
Fargekodene er med for å hjelpe leseren til å holde tritt med systemet og modellen i sin
helhet. Det skal påpekes at de anbefalinger vi kommer med ikke er ment å være noen
fasit. Alle forslag kan og bør diskuteres opp mot andre løsninger, og vi håper Instituttet
gjør nettopp dette.

6.1 Administrasjon
Det første aspektet av modellen dreier seg om administrasjon. For å bedre oversikten
faller det naturlig å først presentere administrasjonsdelen grafisk slik vi ser den for oss:

44

Spydkastet

Pilotprosjektmodellen

Administrasjon

Psykologisk institutt

Opplæring/kurs

Prosjektansvarlig

Studenter

I et pilotprosjekt er det naturlig at det fulle og hele administrative ansvaret ligger under
Psykologisk institutt. Dette fordi Psykologisk institutt sitter inne med den faglige
kunnskapen på området, og fordi prosjektet i første omgang særlig vil gagne
psykologistudentene. Etter evalueringen av pilotprosjektet kan man gå videre og
involvere andre institusjoner. I en oppstartsfase er det likevel viktig og positivt at
Psykologisk institutt markerer seg som initiativtaker, fordi det vil være med på både å
synliggjøre Instituttet på Universitetet og være en konkurransefordel når det gjelder å
trekke til seg studenter med interesse for arbeids- og organisasjonspsykologi.

Når det gjelder de administrative ressursene vil selvfølgelig kravene til disse variere
avhengig av hvor mange studenter man ser for seg å teste, og hvor mange studenter
man ønsker skal få praksis. I et stort testsenter vil behovene for administrativ kapasitet
være klart større enn i pilotprosjektet. Dette er en av fordelene ved et prosjekt av mindre
størrelse. I en oppstartsfase vil det være naturlig å teste ca. 10-15 studenter i
semesteret. Vi baserer dette antallet på uttalelser fra Karrieresenteret om hva de ser på
som mulig i et pilotprosjekt, og på erfaringer gjort ved testsenteret ved University of New
South Wales. Dette er mange nok til at man får et godt evalueringsgrunnlag. Samtidig
er det et realistisk antall å få testet i en oppstartsfase ettersom testing er en tidkrevende
aktivitet.

Som påpekt i et tidligere kapittel ligger det sterke etiske føringer på bruken av
arbeidspsykologiske tester. Det er derfor viktig at psykologistudentene får god opplæring
i bruk og tolking av testene. De må også få opplæring i å gi tilbakemeldinger til
testtakeren. Opplæringen og praksisen kan integreres i fag som allerede tilbys ved
Instituttet. Det kan også egne seg som et eget valgfag normert til 5 eller 10 studiepoeng

45

Spydkastet

Pilotprosjektmodellen

avhengig av antall praksistimer ved senteret. I en oppstartsfase vil det være vanskelig å
avholde eksamen, så vi foreslår at undervisningen blir lagt opp som et kurs der man
legger vekt på grundig veiledning ovenfor studentene. En fordel vil være at
psykologistudenter allerede har hatt opplæring i metode og statistikk.

En mulighet er å gjøre pilotprosjektet til et valg for studentene på 4. og 5.semester i
profesjonsstudiet i psykologi. Disse har allerede obligatorisk prosjektarbeid
(www.uio.no/studier/program/psyk-prof/presentasjon/oppbygging-gjennomforing.html),
og gjennomføringen av pilotprosjektet vil kunne være et interessant oppdrag. En annen
mulighet er å gjøre det til en valgmulighet for studentene på PSY 4400 på masterstudiet.
Dette er et 20 poengs fag med prosjektbasert læring (www.uio.no/studier/program/psykmaster/presentasjon/oppbygging-gjennomforing.html), og et pilotprosjekt vil kunne være
en interessant valgmulighet i dette faget. En tredje mulighet er å søke etter frivillige
psykologistudenter som kunne tenke seg å være en del av et slikt pilotprosjekt. Om de
ikke får betalt i form av studiepoeng så vil de få mye tilbake i form av praktisk erfaring,
både innen feltet arbeids– og organisasjonspsykologi og i administrativ drift av et senter.
Begge deler vil være nyttige med tanke på fremtidige muligheter i arbeidslivet.

For å sikre den faglige kvaliteten, både på undervisningen og på tilbakemeldingene som
gis testtakerne, trengs det en prosjektansvarlig. Det er naturlig at Instituttet stiller med
dette. Antall timer som vil ligge under stillingen vil avhenge av hvor mange
psykologistudenter som involveres i prosjektet, hvor mange studenter som skal testes,
og hvor mange og hvilke typer tester Instituttet velger å lære studentene opp i. En
mulighet her er å knytte denne stillingen opp mot en stipendiatstilling. Man kan også dra
inn eksterne ressurser. Det vil være opp til Instituttet å bestemme omfanget av både
undervisningen, testbatteriet og hvordan undervisningen skal foregå.

Når det gjelder driften så ser vi for oss at den daglige administrasjonen av prosjektet, det
vil si å ta imot telefoner, ta imot testtakerne, utføre testene, innkalle testtakerne til
intervju, gi dem tilbakemelding, lagring av testresultater og lignende utføres av
studentene selv. Dette vil gi dem verdifull praksis samtidig som det gir færre og mer
fokuserte oppgaver til den prosjektansvarlige. Når det gjelder testbrukerne så vil disse
selvfølgelig måtte være kvalifiserte psykologistudenter. Når det gjelder testtakerne er
målgruppen studenter i Oslo. I pilotprosjektet foreslår vi et samarbeid med
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Karrieresenteret når det gjelder rekrutteringen av testtakere. Dette vil bli nærmere
behandlet i delen som omhandler markedsføring.

6.2 Økonomi
For å kunne sette i gang et pilotprosjekt må også de økonomiske betingelsene være på
plass. Som vi har fremstilt i modellen ser vi for oss at kostnadene i et slikt pilotprosjekt
kan deles mellom Psykologisk institutt og Studentsamskipnaden i Oslo (SiO). Sistnevnte
kan involveres fordi Karrieresenteret er tenkt som samarbeidspartner i pilotprosjektet.
Karrieresenteret er en del av SiOs velferdsdivisjon. I et testsenter av større format kan
man også ta en symbolsk egenandel av testtakerne, men dette vil være lite heldig i et
pilotprosjekt. Hvis man ikke er trygg på at testtakeren får utbytte av testingen, så kan
man ut fra etiske prinsipper heller ikke ta betaling.

Økonomi

Psykologisk institutt

SiO

De økonomiske kostnadene ved et pilotprosjekt vil være lave. Vi ser for oss at prosjektet
ikke trenger mer enn et vanlig undervisningsrom eller grupperom til disposisjon, og da vil
det ikke være snakk om noen ekstrautgifter til husleie eller strøm. Det eneste vi kan se
prosjektet vil koste av utgifter er telefon, kontormaterialer og midler til en
prosjektlederstilling. Harald Engvik er førsteamanuensis ved Psykologisk institutt. Han
har kompetanse innen psykometri og kvantitativ forskningsmetode, med spesiell
interesse for personlighet og arbeidslivspsykologi. Engvik har sagt seg villig til å stille
opp med tester til gratis bruk for studentene, og dermed slipper prosjektet en mulig stor
utgiftspost siden lisenser til arbeidspsykologiske tester vanligvis er svært dyre. Det at
Engvik har sagt seg villig til dette innebærer en stor ressurs og en fantastisk mulighet for
Instituttet, som de bør benytte seg av. Engvik har samtidig gjort det klart at hans rolle
som testleverandør ikke innebærer noe ønske om ansvar for drift av senteret, men han
vil fungere som en veileder for testdelen av prosjektet.
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Når det gjelder finansieringen vil det også være muligheter for å søke midler fra
Universitetet sentralt. En annen mulighet er stipendiatordningen. Våre undersøkelser
viser at UiO har fått forskningsmidler til nær 200 stipendiatstillinger som står ubenyttet.
Om man kunne fått en stipendiatstilling knyttet opp til prosjektet ville det kunne være
med på å finansiere prosjektet. Poenget her er å vise at det finnes mange muligheter for
finansiering, og at økonomi derfor ikke bør være et argument for ikke å sette i gang et
pilotprosjekt.

6.3 Markedsføring
Markedsføringen av pilotprosjektet trenger ikke å bli omfattende. Vi foreslår en
kombinasjon av oppslag rundt omkring på campus, og samarbeid med Karrieresenteret.

Markedsføring

Karrieresenteret

Oppslag

Markedsføringen av prosjektet vil i første omgang være viktig for å trekke til seg
studenter som kunne tenke seg å bli testet. Karrieresenteret får daglig inn studenter som
ønsker råd og veiledning i forhold til karrieremuligheter. Som vi tidligere i oppgaven har
påpekt vil arbeidspsykologiske tester kunne bidra til dette. Karrieresenteret sitter på den
faglige kompetansen når det gjelder karriereveiledning, og de vil kunne være med å
plukke ut kandidater som kan ha hjelp av denne type tester.

For prosjektet vil det også være interessant å henge opp noen oppslag om tilbudet på
campus. Slik vil man kunne fange opp de som er interessert, men som ikke er innom
Karrieresenteret i den aktuelle perioden. Imidlertid er det viktig å påpeke at annonsering
på denne måten kan medføre et uønsket fokus på testing for testingens egen del. På
den annen side vil slik markedsføring kunne fungere som en ”temperaturmåler” for den
generelle interessen for et slikt tilbud. Dersom interessen viser seg å være stor, vil det
kunne fungere som et incentiv til å bygge ut et testsenter av større format.

6.4 Tjeneste
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I et pilotprosjekt vil det være naturlig å begrense tjenestene til testing og henvisning til
Karrieresenteret for videre veiledning.

Tjeneste
Testing
Engvik

Henvisning

Tre sesjoner
Intervju
Test
Samtale

Når det gjelder testene, stiller Harald Engvik med disse. Selve rammen rundt
testsituasjonen ser vi for oss delt opp i tre. Først et intervju med vekt på kartlegging,
deretter selve testingen, og så en samtale basert på testresultatene til slutt. Denne
tredelingen er basert på metodene til testsenteret ved University of New South Wales
(www.psy.unsw.edu.au/), og det bør gå noen dager mellom hver del.
Psykologistudentene kan og bør utføre alle tre delene, men må få hjelp av
prosjektansvarlig når det gjelder tolkingen av testene. Det blir derfor viktig at den
prosjektansvarlige har kompetanse på området. Når det gjelder den avsluttende
samtalen så er det også viktig å understreke at psykologistudentene ikke har
kompetanse til å gi karriereveiledning. Her bør testtakerne henvises videre til
Karrieresenteret med skriftlig rapport av testene. Det er viktig at det er et nært
samarbeid mellom Karrieresenteret og pilotprosjektet.

6.5 Fysiske rammer
Med fysiske rammer mener vi de fysiske forutsetningene som må være tilstede for at
pilotprosjektet skal bli en realitet. I et pilotprosjekt trengs det få fysiske ressurser. Men to
ting er nødvendige. For det første kreves det et arkiv der testresultatene kan oppbevares
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på en sikker måte. For det andre kreves det tilgang til et rom der intervjudelen, testingen
og tilbakemeldingen kan foregå. Grafisk fremstilt ser det slik ut:

Fysiske rammer

Arkiv

Tilgang til rom

Som tidligere beskrevet i kapittel 3 krever lov om personregistre m.m av 9.juni 1978 at
registrering av personopplysninger skal være saklig begrunnet, og det kreves konsesjon
fra Datatilsynet dersom personregistre skal opprettes. Dersom testresultatene skal
oppbevares på navn kreves det også en skriftlig godkjenning fra testtakeren. I denne
sammenheng er det ikke nødvendig å oppbevare resultatene på navn. Likevel bør
resultatene lagres med hensyn til normeringsarbeidet. Resultatene bør da arkiveres
anonymt og nedlåst (NIPA-rapporten, 1997).

Når det gjelder rommet der testingen skal foregå så kreves det ikke noe mer enn et
vanlig undervisningsrom eller grupperom. Forutsetningen er at prosjektet får tilgang til
det samme rommet noen faste timer i uka. Dette fordi det vil gjøre det mye enklere for
testtakerne å finne fram, og fordi man da kan ha en telefon i rommet der
prosjektdeltakerne kan ha fast telefon- og kontortid.

6.6 Oppsummering
Redegjørelsen av de fem aspektene viser at et pilotprosjekt av denne typen ikke vil
kreve store administrative, økonomiske, personellmessige eller fysiske ressurser.
Argumentasjonen tidligere i oppgaven viste også at opprettelsen av slike praksisplasser
fører til en vinn-vinn situasjon for alle parter. Dermed burde det være gode incentiver
tilstede for å sette i gang et slikt pilotprosjekt. Det er viktig at pilotprosjektet evalueres i
etterkant, før man eventuelt gjør tilbudet permanent. Neste kapittel vil knytte
pilotprosjektet opp mot visjonen.
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7.0 VEIEN VIDERE
”Det planlegging egentlig dreier seg om er viljen til å påvirke og mestre forandringene,
ikke bare å tilpasse seg disse.” (Batastini, President of The Greyhound Cooperation)
Tidslinjen illustrerer prosjektets muligheter også etter at vårt engasjement er ferdig.
Kapittel 5 og 6 omhandlet hva vi som prosjektgruppe kunne utføre på den tiden vi hadde
til rådighet. Vi ønsker også å rette blikket fremover for å peke på interessante
muligheter. Det å holde blikket både på langsiktige og kortsiktige mål mener vi gir et
bedre prosjekt her og nå. Tilbakemeldingene fra konferansen var også tydelige på at vi
måtte se lengre fremover. En visjon der vi pekte på et større senter hvor forskning,
utdanning og veiledningstilbud er integrert, vil kunne øke sjansene for at et pilotprosjekt
kommer i gang. I denne delen tar vi for oss den oransje delen av tidslinjen. Vi skisserer
her veien videre for hva som kan og bør skje etter at vårt engasjement er over.

2004

Idé

Januar-Mai 2005

Juni-05

Vår 2006?

Resultat:
Prosjektrapport
Konferanse
Pilotprosjektmodell

Møte på Instituttet
ang. arb. og org.
+ arbeidsgruppe

Arbeidsgruppe

Høst 2006?

Evaluering
pilotprosjekt

Pilotprosjekt

2015?

Styrevedtak om
opprettelse av et
arb.psyk.
testsenter v/ PSI

Testsenter med mer
permanent struktur
Fast del av fag

Visjon

7.1 Fra prosjektrapport til pilotprosjekt
Hva må til for at prosjektrapporten blir noe mer enn en god idé? Våre konkrete bidrag til
prosessen om å opprette et testsenter er konferansen og pilotprosjektmodellen. Vi har
også lansert en visjon om et testsenter. Det er i skrivende stund ingen signaler fra
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Instituttet om at dette er noe de vil gjennomføre i nærmeste fremtid. Prosjektrapporten
og konferansen vil i stor grad være uten verdi hvis den ikke kan videreføres i konkrete
tiltak som kan løfte prosjektet til et nytt nivå. Etter konferansen kom vi, i samarbeid med
FOP, frem til at vi hadde tatt prosjektet så langt som et studentengasjement kunne ta
det. Vi kan komme med idéer, argumenter og forslag til gjennomføring, men utover dette
må Psykologisk institutt overta.

7.1.1 Arbeidsgruppe
I en videreføring av prosjektet bør FOP ha som målsetting å få opprettet en offisiell
arbeidsgruppe gjennom et vedtak i instituttstyret. Nøkkelenheten i
organisasjonsutviklingsarbeid er nettopp arbeidsgruppen som blir dannet i forbindelse
med utvikling av organisasjonen (Fischer & Sortland, 2001). Denne gruppen ser vi for
oss kan bestå av ansatte ved Instituttet og eksterne aktører. Herunder aktører fra
arbeidslivet, STN og SiO (Karrieresenteret), samt psykologistudentene. Fordelene ved å
benytte eksterne og samarbeidsvillige aktører er at disse kan bidra med andre
perspektiver og innspill. Det kan også resultere i økt tilgang på ressurser, både faglig og
økonomisk. FOP bør involvere seg og anbefale aktuelle kandidater til denne gruppen.
Dette vil gi dem større påvirkningskraft.

Arbeidsgruppens mandat vil bestå i å undersøke mulighetene for igangsetting av
pilotprosjektet, utvikle evalueringskriterier, se på muligheter videre mot et permanent
testsenter og få saken gjennom i styret slik at pilotprosjektet kan iverksettes.
Pilotprosjektmodellen er et forslag, og alle forslag kan og bør diskuteres opp mot andre
løsninger. Arbeidsgruppen bør bestå av representanter med god faglig bakgrunn for å
kunne vurdere og revidere de ulike aspektene ved pilotprosjektmodellen. Vi har forsøkt å
utvikle forslag som kan møte slike revisjoner. Det er viktig at det blir gjort en evaluering
av pilotprosjektet, slik at nye innspill og erfaringer kan inkorporeres i videreutviklingen av
senteret. En viktig del av arbeidsgruppens mandat vil derfor være å utvikle tydelige og
hensiktsmessige evalueringskriterier.

7.1.2 Saksgang: Formelle og uformelle tips
Det er vanskelig å gi noen oppskrift på hvordan man kan få til forandring på Psykologisk
institutt. Som de fleste andre akademiske institusjoner bærer UiO preg av å være et
tungrodd byråkrati, men dette betyr ikke at forslag til endringer ikke bør vurderes. En
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måte å få en sak opp på dagsordenen, er å sende en skriftlig henvendelse til
ledergruppen ved Psykologisk institutt. Den består av fem medlemmer, deriblant
instituttbestyreren. Forslag sendes gjerne til ett av medlemmene. I dette tilfellet gjelder
forslaget både utdanning og forskning, og henvendelsen bør derfor sendes til
instituttbestyrer Fanny Duckert. Den skriftlige henvendelsen bør være kort, men kan
følges av vedlegg (for eksempel denne prosjektrapporten).

For å øke sjansene for å få opprettet denne arbeidsgruppen har vi fått tips om at det i
første omgang kan være lurt å be om et møte. Instituttet har ikke tatt noen klare valg
angående arbeids- og organisasjonspsykologi, og mangelen på retning kan gjøre FOPs
arbeid vanskelig. Et slikt møte kan ha som agenda å ta opp hva Instituttet har tenkt seg
med arbeids- og organisasjonspsykologi. Man kan for eksempel diskutere i hvilken grad
Instituttet vil være aktive deltakere i utviklingen av teori og empiri innen feltet.
Testpsykologi vil være en naturlig del av denne utviklingen. På dette møtet vil det også
være naturlig å drøfte innspillet fra FOP om en arbeidsgruppe. Møtet burde involvere
sentrale personer på Instituttet, og særlig de som har arbeids- og
organisasjonspsykologi som fagområde. Aktuelle for denne gruppen kan være Fanny
Duckert (instituttbestyrer), Odd-Arne Tjersland (nestleder), Roald Bjørklund (professor),
Thomas Hoff (1. amanuensis) Henning Bang (stipendiat) og Hallvard Føllesdal
(stipendiat). Studentrepresentanter vil også være aktuelt, særlig noen fra FOP. FOP bør
på forhånd søke støtte for sitt syn hos aktuelle møtedeltakere.

7.2 Fra pilotprosjekt til visjon
Pilotprosjektet og evalueringen av dette vil i stor grad sette punktum for de konkrete
forslagene vi kan komme med. I samtaler med feltet har vi fått klare tilbakemeldinger om
at det er viktig å tenke lengre frem. Det stemmer også godt overens med vår orientering
rundt en tidslinje. Hvis pilotprosjektet skal foreslås og gjennomføres, må den ha et
langsiktig mål om at det skal føre til noe mer. Et testsenter som er en permanent del av
Psykologisk institutt, er et mål. Signalene fra Instituttet er tydelige på at det er behov for
en visjon der man integrerer forskning for å øke mulighetene for gjennomføring. Dette
har vi tatt høyde for i visjonen. Den viser et kompetansesenter der oppgavene er delt i
tre kjernefelt: praksisplasser, veiledning og forskning som alle griper inn i hverandre.
Å knytte opp stipendiatstillinger og hovedfagsoppgaver til senteret er gode forslag som
kan være med på å øke gjennomføringsmulighetene.
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7.3 Alternativer til Psykologisk institutt
Prosjektet har avgrenset seg til å se på mulighetene ved UiO. Både selve idéen om et
testsenter, mulige samarbeidspartnere og pilotprosjektmodellen er likevel i stor grad
overførbare til andre forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Vår oppdragsgiver er også
interessert i å bringe idéen videre til andre hvis Instituttet ikke ønsker å satse på arbeidsog organisasjonspsykologi.

I Oslo er Handelshøyskolen BI en klar kandidat. De tilbyr en mastergrad i ledelse- og
organisasjonspsykologi. Utdannings- og forskningsdepartementet har godkjent BIs
søknad om å bli medlem av SiO og deres studenter vil få tilgang til SiOs velferdstilbud
fra august 2005. Et eventuelt samarbeid med Karrieresenteret kan dermed videreføres.
De har også en egen karriereveiledningstjeneste kalt Karriereservice (www.bi.no). Her
kan det være muligheter for et studentdrevet testsenter.

NTNU i Trondheim tilbyr, som UiO, både profesjonsstudium i psykologi og mastergrader.
Deres mastergrader er spesialiserte, og det tilbys en master innenfor helse-,
organisasjons- og kommunikasjonspsykologi. På dette masterprogrammet kan
studentene ta emner i personlighet og yrke, samt et eget kurs i psykometri og
testmetodikk (www.ntnu.no). De har også ORIGO-senteret (www.origo.ntnu.no/) som er
et velfungerende studentrådgivningssenter. NTNU har også utrykt at de er interessert i
prosjektet.

Universitetet i Bergen (www.uib.no) og Universitetet i Tromsø (www.uit.no) tilbyr ikke
mastergrader i organisasjonspsykologi, men et eventuelt testsenter vil kunne opprettes i
forbindelse med profesjonsstudiet. Det er også mulig å se utover til forsknings- og
utdanningsinstitusjoner i våre naboland.

7.4 Oppsummering
I denne delen har vi pekt på hva vi mener kan og bør skje på veien videre mot
opprettelsen av et arbeidspsykologisk testsenter ved UiO. Vi har foreslått at man først
avholder et møte med sentrale personer fra Instituttet. Møtets agenda bør være hvilke
strategier Instituttet skal ha når det gjelder fagområdet arbeids- og
organisasjonspsykologi. Dette møtet bør også vurdere å opprette en arbeidsgruppe som
skal se på mulighetene for å sette i gang et pilotprosjekt. Evaluering av pilotprosjektet vil
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kunne legge grunnlaget for veien videre frem mot visjonen. Dersom Instituttet ikke
ønsker denne type satsing på arbeids- og organisasjonspsykologi finnes det muligheter
for å formidle idéen videre til andre forsknings- og utdanningsinstitusjoner.

Sitatet som startet vår prosjektrapport, og som har hengt på kontoret vårt gjennom hele
prosjektet, hevder at ”Oppnåelse av gode prestasjoner er en reise, ikke et endelig

bestemmelsessted ”. Gugne har kommet til sitt endelige bestemmelsessted, men veien
videre viser at spydet kan nå visjonen.
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8.0 AVSLUTNING
Vi startet denne reisen med å undersøke mulighetene for å opprette et arbeidspsykologisk

testsenter ved Universitetet i Oslo. For å gjøre dette valgte vi to problemstillinger som vi
skrev oppgaven rundt. Vi stilte spørsmålene:
•

Hvorfor bør det opprettes et arbeidspsykologisk testsenter ved
Universitetet i Oslo?

•

Hvordan kan et arbeidspsykologisk testsenter opprettes ved Universitetet i
Oslo?

Vi har svart på den første problemstillingen ved å se på hvilke behov et slikt senter kan
dekke. Først tok vi for oss de behovene vi fant ute i arbeidslivet. Gjennom kontakt med
personer som arbeider innen feltet ble det klart at behovet for utdanning av kompetente
testbrukere stod høyt i kurs ute i arbeidslivet. Det ble gitt uttrykk for at praksis for
psykologistudenter i arbeidspsykologisk testing ville gi mer kompetente testbrukere på
sikt, samt føre til mer forskning og generell kompetanseheving innen testpsykologi. I
tillegg til å utdanne kompetente testbrukere anså man at senteret også kunne bidra til å
utvikle mer presise og godt dokumenterte testverktøy.

Etter at det i mange år har vært fritt frem for useriøse aktører innen feltet vil et initiativ fra
universitetet bli veldig godt mottatt. Flere aktører i feltet har i lengre tid ønsket at UiO
definerer sin rolle i dette arbeidet.

Det etiske perspektivet i forhold til testing er også viktig. Media rapporterer om
situasjoner der testtakere har blitt utsatt for regelrette overgrep, og dette burde være et
klart incentiv til å ta problemene på alvor. Psykologisk institutt sitter inne med
fagkunnskap og tyngde i feltet, og vil dermed kunne lære opp sine studenter til å bli
etiske testbrukere.

Arbeidslivets behov et bare et av flere argumenter for hvorfor det bør opprettes et
testsenter. Et annet argument er studentene. Vi delte studentenes behov i to;
psykologistudentenes behov og de andre studentenes behov.
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Gjennom at testsenteret bidrar med arbeidspsykologiske verktøy vil Karrieresenteret
kunne tilby et supplement i karriereveiledningen. Slike verktøy vil være til hjelp i
bevisstgjøring av studentenes kompetanse, samt avdekke personlige forutsetninger med
tanke på karriereutvikling og/eller karrierevalg. Slik testing vil også kunne gi studentene
verdifull erfaring med testsituasjoner og testverktøy som man vil møte senere i
arbeidslivet.

Opprettelsen av praksisplasser for psykologistudenter må nødvendigvis basere seg på
studentenes behov. Psykologistudentene har et klart behov for praksisplasser i arbeidsog organisasjonspsykologi, og et testsenter kan være en god løsning på dette. En økt
satsing i dette feltet vil også kunne resultere i en kompetanseheving for arbeidslivet.
Universitetets målsetinger om å tilby arbeidsrelevant utdanning og å legge forholdene til
rette for økt satsing på forskning, vil også imøtekomes med opprettelsen av et slikt
testsenter. Når dette kan kombineres med et bedret veiledningstilbud for studentstanden
som helhet, skulle behovsaspektet ved senterets virksomhet være dekket.

Gjennom denne første delen av reisen ble det klart at det er flere gode grunner for å
opprette et testsenter av denne typen, og at det vil føre til en vinn-vinn situasjon.

I del II var det nødvendig med et perspektivskifte. Vi undersøkte nå hvordan et slikt
testsenter kunne opprettes. Vi skilte mellom hva vi kunne gjøre og hva FOP og Instituttet
kan og bør gjøre i fremtiden. Dette ble illustrert gjennom bruk av en tidslinje.
Konferansen, prosjektrapporten og pilotprosjektmodellen representerer våre bidrag i
denne prosessen.

I april avholdt vi en konferanse der vi aktiviserte sentrale aktører i feltet og skapte dialog.
Konferansen virket etter planen og vi fikk verdifulle innspill på hvordan vi burde
presentere driftsmodellene slik at Psykologisk institutt tar tak i prosjektet og bringer det
videre. Pilotprosjektmodellen har vi så videreutviklet til et punkt der vi mener at den kan
behandles av Psykologisk institutt. Styrken til modellen er dens fleksibilitet med hensyn
til fremtidige utfordringer.

Modellene G1 (basert på New South Wales-modellen) og G2 (basert på DUS-modellen)
er resultat av vår kartlegging av lignende tilbud. Disse danner også grunnlaget for vår
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fremtidsvisjon om et kompetansesenter der utdanning, forskning og veiledning blir
kombinert.

Vår argumentasjon kan bare drive prosjektet til slutten av mai. Etter det må vi sette vår lit
til ildsjeler med lenger engasjement enn oss, i første omgang FOP. Vår begrensede
innflytelse i universitetets beslutningsfora har gjort det nødvendig for oss å stole på at
andre nå fullfører den jobben vi har startet. Vi har derfor jobbet med
organisasjonsutvikling ut i fra aksjonsforskningsmodellen, og vi har sett på vår rolle som
en kombinasjon av konsulent og forsker.

I ”Veien videre” presenteres saksgangen ved Instituttet. Vi fant at det mest fornuftige
FOP kan gjøre, er å presentere pilotprosjektmodellen for ledergruppen ved Psykologisk
institutt i sammenheng med en avklaring av satsingen på arbeids- og
organisasjonspsykologi ved UiO. Ledergruppen har mandat til å opprette en
arbeidsgruppe som utarbeider det formelle rammeverket for pilotprosjektet og sørger for
oppstarten. Denne rapporten bør ligge til grunn for det arbeidet, og det vil være opp til
FOP å følge opp.

Slik vi ser det er den største hindringen som ligger i veien for et testsenter at
Psykologisk institutt ikke har tatt noen klare valg i forhold til hvorvidt de vil satse på
arbeids- og organisasjonspsykologi. Hvis de er seriøse med hensyn til å satse på dette,
vil et testsenter representere et verdifullt initiativ som mange kan ha utbytte av. Dersom
de ikke velger å satse, må de uansett komme på banen så snart som mulig og definere
sin rolle. Ingen er tjent med at man verken tar studentenes eller arbeidslivets behov med
i diskusjonen om hva universitetet skal være og hvilken rolle psykologistudiet skal spille.

Konklusjon
¾ Vi har vist at det er gode grunner til å opprette et arbeidspsykologisk testsenter
ved UiO.
¾ Vi mener det er på tide at Psykologisk institutt tar et valg når det gjelder arbeidsog organisasjonspsykologi, og at de tør å tenke innovativt når det gjelder
prosjekter som integrerer forskning, utdanning, velferdstilbud og
samfunnsansvar.
¾ Vi ser mulighetene for å opprette et arbeidspsykologisk testsenter ved UiO og
har kommet med konkrete forslag.

Vi mener at et arbeidspsykologisk testsenter bør opprettes ved UiO.
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Faglig Rammeverk for
arbeidspsykologisk testing
Vedtatt på årsmøtet 3. februar 2004

1: Jobbanalyse
Psykologisk testing: Å definere
behovene for vurdering.
Kan kandidaten
•

•
•
•
•
•
•

Forklare forskjellen mellom tester som vurderer «maksimal» ytelse (evner,
ytelse, etc.) og tester som vurderer «typisk» ytelse (personlighet, interesser,
klimaundersøkelser, 360°, etc.)?
Skille mellom ferdighetstester og evnetester?
Skille mellom tester som bruker norm, kriterie, eller domene som referanse
(f.eks. tester av IQ, mestring, kompetansetester for bestemte oppgaver)?
Forklare hva arbeidsprøvetester er og hvordan de brukes?
Gi eksempler på hver type av test slik de brukes i abeidslivet?
Skille mellom mål på generelle og spesifikke egenskaper - med eksempler
som illustrerer dette?
Beskrive hvordan mål på evner i større eller mindre grad påvirkes av
omgivelsene og gi eksempler på dette?

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•

•
•

Beskrive forholdene mellom arbeidsanalyse eller andre måter å definere
seleksjonskriterier på, og det å lage en personspesifikasjon for en jobb?
Oppgi, gitt hver karakteristikk i en personspesifikasjon, en eller flere mulige
måter å vurdere denne på?
Beskrive hvordan kunnskap om jobben og informasjon om arbeidsferdigheter
er viktige for å bruke tester riktig i yrkesveiledning?
Gjøre rede for hensikten med jobbanalyse?
Gi eksempler på både strukturerte og ustrukturerte jobbanalyse-metoder?
Kandidaten skal redegjøre for hvordan man praktisk kan gjennomføre
jobbanalyse i en organisasjon, og hvordan man kan takle vanlige
utfordringer forbundet med dette?
Demonstrere overfor en linjeleder, kost/nytte-verdien ved å jobbe systematisk
med jobbanalyse og rekruttering?
Omsette resultatene av en jobbanalyse til en annonsetekst og redegjøre for hva
som er en jobbannonses viktigste funksjoner?
Omsette resultatene av en jobbanalyse til et søknadsskjema for jobben?
Omsette resultatene av en jobbanalyse til en beskrivelse av hva som er
nødvendig og hva som er ønskelig personlig bakgrunn og erfaring hos
jobbsøkerne?
Bruke resultatene av en jobbanalyse til å lage objektive og relevante mål for
hva jobben genererer av verdi for arbeidsgiveren.
Redegjøre for hvordan man ved å jobbe systematisk med å validere testbruk i
en organisasjon, kan generere verdi for den organisasjonen?
Redegjøre for hvordan klimaundersøkelser og 360∞-evalueringer bør
planlegges og settes i kontekst for respondentene og gi eksempler på hvordan
det å stille slike spørsmål kan påvirke respondentene?
Redegjøre for hvordan resultater fra klima-undersøkelser og 360∞evalueringer kan presenteres i villedende format slik at tilfeldige eller
ubetydelige forskjeller blir tillagt stor vekt?
Redegjøre for hvordan 360∞-evalueringer kan påføre folk skade og hvordan
man kan forhindre dette i forkant og redusere skaden i etterkant?
Beskrive sammenhengen mellom begrepsvaliditet og slutningene vi kan trekke
på bakgrunn av en test?

De grunnleggende prinsippene for
skalering og standardisering
Kan kandidaten
•
•
•
•

Vise forholdet mellom snitt, median og modus til en distribusjon og hvordan
deres relative plassering varierer med hvilken form distribusjonen har?
Beskrive måter snitt og SD i utvalg kan variere når de trekkes fra samme
populasjon?
Bruke normalfordelingstabeller for å konvertere Z-skårer til prosentiler og
prosentiler til Z-skårer?
Beskrive forskjellige egenskaper ved skalering til råskårer, standardiserte
skårer og prosentil-skårer og gi illustrative eksempler på hver type av skala?

•
•
•
•
•
•

Gitt snitt og standardavvik, konverte råskårer til ikke-normaliserte Z-skårer, Tskårer, stens og staniner og omvendt?
Gitt tabeller over normer, finne prostentil-ekvivalenter til råskårer og slå opp
Z-skårene og T-skårene fra normaldistribusjonstabeller?
Forklare forskjellen mellom ipserte og ikke-ipserte skalerte skårer?
Forklare hvordan parametre estimeres når tester konstrueres i henhold til latent
trekkteori?
Redegjøre for hvilke svakheter metaanalyser kan være utsatt for og hvordan
det er vanlig å kompensere for disse?
Forklare grunnlaget for og prinsippet med transformering av skårer mellom
ulike typer av skalaer

Det er ønskelig om kandidaten kan
•
•
•
•
•

Sette opp en frekvensdistribusjon (histogram eller frekvenspolygon) fra et sett
med råskårer til utvalg?
Beregne snitt og standardavvik (SD) for disse skårene?
Vise hvor snitt og standardavvik finnes i den måleskalaen som histogrammet
er bygget opp av?
Beskrive forholdet mellom standardfeil og snittet av et utvalg av observasjoner
og størrelsen på utvalget?
Beskrive hva konfidens-grenser er, og vise hvordan de beregnes ut fra et
utvalgs snitt og standardavvik?

Personlighetsteorier
Kandidaten kan
•
•
•
•

•

Definere «personlighet» og forklare forskjellen mellom implisitte
(subjektive,hverdagslige) og eksplisitte (empiriske, psykologiske) modeller.
Skille mellom temperament (personlighet), motivasjon (behov, interesser og
forhåpninger), verdier, holdninger, oppfatninger og evner.
Diskutere måter genetiske og miljømessige faktorer (som f.eks. kultur og
utdannelse) kan påvirke personligheten.
Beskrive de viktigste forskjellene mellom hvordan forskjeller i personlighet
blir beskrevet og forklart innen følgende tilnærminger til personlighet:
psykometrisk, psykoanalytisk, sosial læringsteori, humanistisk teori,
atferdsanalyse.
Beskrive og illustrere type- og trekkbaserte tilnærminger til personlighet og
forklare begrensningene i begge.

personlighetsvurdering
Kandidaten kan

•

•
•
•

•
•
•
•

•

Beskrive de viktigste styrkene og begrensningene i de viktigste tilnærmingene
til personlighetsvurderinger, og gi et eksempel på den type mål man kan oppnå
fra hver av dem.
Skissere, for hver av de viktigste tilnærmingene, hovedkildene for og
hovedmulighetene til å «sabotere» eller «fortegne» en vurdering.
Beskrive hvordan skjevheter av denne typen kan kontrolleres og/eller
begrenses.
Forklare hvordan skjevhetsproblematikk også gjelder for uformelle måter å
vurdere personlighet på (f.eks. i vanlige sosiale sammenhenger, i intervjuer
osv.).
Gi eksempler på mål på trekk og tilstander og forklar hva som skiller dem.
Beskrive femfaktormodellen for personlighet og gi eksempler på hvordan
skalaer fra to tester kan mappess inn i femfaktormodellen.
Definere ipsativ skalering og nevne to instrumenter som bruker det.
Ved å bruke kandidatens egenvurdering av validiteten, bokstavelige
fortolkninger og godtagelse av skala-etiketter, forklare farene ved å stole på
spuriøs validitet .
Gi eksempler på psevdovitenskapelige vurderingsprosedyrer som har høy grad
av aksept («ansiktsvaliditet») eller som virker overbevisende på legfolk, men
som har lite eller ingen påvist validitet. Illustrer farene ved å bruke slike
prosedyrer.

Tilnærminger til
personlighetsvurderinger og
testkonstruksjon
Kandidaten kan
•

•
•

•

•

•

Forklare implikasjonene av situasjonsorienterte forklaringsteorier på bruken
og konstruksjonen av mål på personlighet, og på argumentet at generaliserte
«stabile» karakteranlegg kan forklare atferd i ulike sammenhenger.
Beskrive hvilken rolle personlighetsteorier har i designen og tolkningen av
inventorier for arbeidsinteresser.
Gi eksempler på tre ulike metoder som kan brukes til å måle eller kontrollere
for «sabotasje» eller «forvrengning» i vurderinger og beskrive hvordan disse
brukes i praksis.
Beskrive (med ikke-matematiske ord) de generelle prinsippene som ligger til
grunn for faktoranalyse og forklar styrker og begrensinger som grunnlag for
konstruksjon av tester.
Gi et eksempel på et instrument som bruker skalaer som er konstruert ved
hjelp av faktoranalyse og et instrument som bruker skalaer som er konstruert
med bruk av «rasjonelle» kriterier (f.eks. med utgangspunkt i «item content»)
Beskrive hva som taler for «De fem store» personlighetsfaktorene og gi
eksempler på skalaer fra forskjellige tester som enten passer eller ikke passer
til disse faktorene.

•

•

Forklare, med ikke-teknisk språk, hva som er stridspunktene i debatten om
ipsative versus normative mål angående når ipsative mål bør, eller ikke bør,
brukes.
Vise hvordan kandidaten kan holde seg oppdatert på nyere teori og forskning
rundt de testene kandidaten er sertifisert på?

Å gi tilbakemelding
Kandidaten
•

•

•

•

•

Viser tilstrekkelig viten om instrumentet til å kunne gi kyndige tolkninger og
muntlige tilbakemeldinger til i hvert fall to klienter i hvert tilfelle og til å lage
reflekterte skriftlige rapporter for:
(a) klienten, og
(b) oppdragsgiver - når vurderingen er utført på vegne av en tredjepart.
Gir ikke-vurderende muntlige tilbakemeldinger til kandidater, med
systematisk bruk av tilbakemeldings-intervjuet, til hjelp for å bekrefte eller
avbekrefte de hypotesene som er blitt generert på bakgrunn av mønsteret av
individuelle testresultater.
Gir en indikasjon til kandidaten og til klienten (når en tredjepart er involvert)
om tilstanden og verdien av den informasjonen som er fremkommet og
hvordan den står i forhold til annen informasjon om klientens personlighet.
Kan levere skriftlige rapporter hvor informasjon om personlighet er integrert
med informasjon om evner og andre relevante sider ved personen, hvor
resultatet er et helhetlig, reflektert bilde som kan settes i sammenheng med det
formålet informasjonen er innhentet for.
Forsikrer at verken organisasjonsmessige eller personlige avgjørelser er basert
på tolkning av data fra bare et personlighetsinventorium.

2: Praktisk bruk av tester
Betydningen av reliabilitet og
validitet
Kan kandidaten
•
•
•

Greie ut om begrepet korrelasjon som et mål på graden av samsvar mellom to
mål?
Definere betingelsene som fører til at korrelasjon (både positiv og negativ) blir
maksimert og minimert?
Gi rimelige tilnærminger av korrelasjonskoeffisienter slik de blir presentert i
bivariate spredningsdiagrammer?

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beskrive det grunnleggende premisset for klassisk test-teori - at et mål er en
«feilbarlig» skåre som inneholder en «sann» skåre og en tilfeldig feil?
Skissere metodene for å estimere reliabilitet (intern konsistens, test re-test samme eller tilsvarende alternativt skjema) og beskriv deres relative fordeler
og ulemper?
Forklare hvorfor test-skårer er upålitelige (f.eks. målefeil, feil ved skåring,
egenskaper ved situasjonen, utvelging av ledd, etc.)?
Beskrive hvordan reliabilitet blir påvirket av endringer i en tests lengde?
Beskrive hvordan reliabiliteten blir påvirket av totalspredningen og hvordan
man kan kompensere for dette?
Uttrykk den grunnleggende begrunnelsen bak generaliserbarhetsteori - at
reliabilitet har å gjøre med i hvilken grad man kan generalisere fra resultater
som er fremkommet under et sett med betingelser til resultaer som kunne vært
fremkommet under et annet?
Beskrive og illustrer forskjellene mellom ansikts-, innholds,- begreps- og
kriterierelatert validitet?
Forklare hvorfor det ikke er mulig å få høyere validitet enn reliabilitet?
Forklare forskjellen mellom kriterievaliditet og prediktiv validitet relatert til et
kriterie?
Beskrive de prosedyrene som brukes for å vurderre samtidig og prediktiv
valididet og forklare fordelene og ulempene ved disse prosedyrene?
Beskrive hvordan mål på prediktiv validitet kan påvirkes av utslag av
seleksjon?
Beskrive forholdet mellom reliabilitet og validitet?
Beskrive i hilken grad det kan være rimelig å generalisere fra informasjon om
validitet som er hentet fra en situasjon, til bruk av en test i en annen situasjon?
Forklare forskjellen mellom systematisk og usystematisk feil?
Forklare hva det vil si at tester som er validert med klassisk test-teori er
utvalgs-spesifikke?

Det er ønskelig om kandidaten kan
•
•
•

Beregne grensene for forskjellige konfidensnivåer fra rå- og standardiserte
skårer ved å bruke standard målefeil?
Beregne standardfeil for forskjellen mellom to skalerte skårer og for summen
av to skalerte skårer?
Beskrive hvordan graden av korrelasjon mellom to skalerte skårer påvirker
reliabiliteten til (a) summen og (b) forskjellen mellom dem?

Å administrere tester til en eller
flere kandidater og håndtere
skåringsprosedyrer
Klarer kandidaten å

•

•
•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Planlegge test-sesjonen med tilstrekkelig hensyn til maksimalt antall
kandidater som kan vurderes i løpet av en sesjon og den maksimale varigheten
av hver sesjon?
Forsikre at eventuelt nødvendig utstyr (f.eks. datamaskin) fungerer som det
skal og at tilstrekkelig materiale er tilgjengelig for kandidatens bruk?
Forsikre, der gjenbrukbart materiale benyttes, at de er nøye kontrollert slik at
tidligere kandidaters anmerkninger eller notater ikke gjøres tilgjengelig for
nye kandidater?
Sørge for et passende stille sted hvor testingen kan finne sted, og sette opp
seter og skrivebord slik at komforten blir tilfredsstillende og det ikke blir rom
for fusk. Informere kandidatene om tid og sted god tid i forveien og sårke for
at de er tilstrekkelig forberedt - når det er relevant - for hva de skal gjøre og
hvorfor?
Gi kandidatene et sammendrag av formålet med test-sesjonen og få dem til å
slappe av samtidig som en behørig forretmingsmessig atmosfære blir
opprettholdt?
Føre inn kandidatens personlige data i loggen for test-sesjonen, sammen med
relevante detaljer om hvilke instrumenter som ble brukt under vurderingen, og
hvordan eventuelle spesielle behov ble håndtert?
Passer på at alle kandidatene har tilgang til alt nødvendig materiale?
Bruker standard test-instruksjoner og presenterer dem klart og forståelig til
kandidatene?
Gir kandidatene tilsrekkelig tid til å arbeide seg gjennom eksemplene?
Nøye undersøke at svararket og svarprosedyrene blir brukt riktig?
Håndtere alle spørsmål som oppstår på en hensiktsmessig måte uten at
hensikten bak testen blir satt i fare?
Opplyse om eventuelle tidsbegrensinger og sørge for at kandidatene forholder
seg stille og ikke forstyrrer hverandre?
Gjøre klart at når testen er i gang kan flere spørsmål ikke besvares?
Nøye etterfølge test-spesifikke instrukser om hvor raskt det skal gå og hvor
lang tid det er til rådighet?
Samle sammen alt materiale med en gang testen er ferdig?
Foreta nøyaktig kontroll mot lista over testmaterialer for å sikre at alt blir
tilbakelevert?
Holde alt materiale forsvarlig innelåst?
Takke kandidatene for deltakelsen når den siste testen er fullført, og forklare
en eventuelt neste del av testen?
Gjøre siste innføringer i loggen for testsesjonen - inklusive notater om
eventuelle problemer som oppsto i løpet av sesjonen som kan ha hatt
betydning for kandidatens utførelse?
Se over svararkene etter tvetydige markeringer som kunne blit overskygget av
skåringsnøkler eller forårsake problemer med maskinbaserte
skåringssystemer?
Vise korrekt bruk av et utvalg av forskjellige manuelle skåringsnøkler og selvskårende skjema?
Overføre råskår-markeringer til innføringsark?
Bruke norm-tabeller for å finne relevante prosentiler og/eller standardskårer
og overføre disse til kandidatens svarark?

Å opprettholde sikkerhet og
konfidensialitet for testmaterialet
og test-dataene
Klarer kandidaten å sikre at
•

•
•
•

•
•

Klientene får klar informasjon om hvordan resultatene av vurderingene av
dem kommer til å bli brukt; hvem som kommer til å få tilgang til dem, og hvor
lenge de kommer til å lagres?
Alle test-data er oppbevart på et trygt sted og at ikke-autorisert personale ikke
får tilgang?
Alt test-materiale er oppbevart på et trygt set som ingen andre enn autoriserte
testbrukere har tilgang til?
Alle obligatoriske vilkår angåanede kandidatens og klients rettigheter og
plikter i henhold til Datatilsynets retningslinjer er nøye forklart for begge
parter?
Eventuelle data blir lagret i henhold til Datatilsynets retningslinjer?
Potensielle test-kandidater ikke får tilgang til andre deler av test-materalet enn
det som er laget med hensikt på å hjelpe kandidater med å forberede seg på
vurderingen?

Administrering
Kandidaten kan
•

•
•
•
•

•

•

Gi fullstendig informasjon til klienten om testens egenart, hvorfor den er valgt,
hvordan vurderingen vil foregå og hva slags tilbakemelding som kan
forventes.
Forsikre hvordan konfidensialitet vil bli ivaretatt, hvordan testen vil bli brukt
og hvordan resultatet vil bli lagret.
Forsikre at kandidaten har gitt sitt informerte samtykke.
Innhente relevant bakgrunnsinformasjon fra kandidaten.
Demonstrere evne til å administrere instrumentet, og samtidig vise forståelse
for hvor viktig det er å etablere rapport med klienten(e), oppmuntre til åpne,
ærlige responser og å administrere testen i et passende tempo.
Opprettholde hensiktsmessige nedtegnelser og data til revisjoner og forskning,
samtidig som alt som kan identifisere noen er fjernet fra alle offentlig
tilgjengelige data.
Forsikre at data etter vurderingene ikke blir brukt til andre formål enn dem
som klienten har gitt sitt samtykke til.

Problemer forbundet med
tolkning
Kandidaten
•

•
•
•
•

•

•
•

Kan skissere rasjonalet bak instrumentet i ikke-tekniske termer, hva slags
tilnærming som er valgt og hvilke stadier instrumentet har vært gjennom i
løpet av konstruksjonen.
Overfortolker ikke tilfeldig signifikans i korrelasjonstabeller etter instrumenter
med et stort antall skalaer.
Viser forståelse for de kinkige sidene ved å velge passende normgrupper når
skalaskårer skal tolkes.
Viser tilstrekkelig hensyn til instrumentets tekniske kvalitet når skalaskårprofilene tolkes.
Kan uttale seg om effenten av å bruke: normer basert på et bredt utvalg mot
normer basert på et smalt utvalg (lav varians); begge kjønn og sammensatt
utvalg av etniske grupper mot normer basert på et kjønn eller en etnisk gruppe;
normer trukket fra bestemte fag- eller yrkesgrupper mot normer trukket fra
den generelle befolkningen.
Setter tolkningen av en skår i sammenheng med informasjonen som er oppgitt
angående testen som blir brukt på en hensiktsmessig måte, og til skalaens
egenskaper og måten den er bygget opp på.
Understøtter de opplysningene om personlighet som er kommet fram fra
instrumentet med informasjon innhentet fra andre kilder.
Gjør hensiktsmessig bruk av annen tilgjengelig informasjon (som f.eks. andre
vurderinger som er gjort, egenvurderinger, andres vurderinger, osv.) til støtte
for tolkningen av resultatene.

3: Avansert testbruk
Å avgjøre når psykologiske tester
bør eller ikke bør brukes som del
av ei evaluering
Kan kandidaten
•

Bruke testforlagets kataloger, eksemplarer og annet referansemateriale for å
identifisere et eller flere instrymenter som kan være passende for et gitt ledd i
en vurderingsprosess?

•

•
•

•

•
•
•

•

•

•

•

Identifisere, for hver test, den informasjonen i test-manualen som dreier seg
om testens formål, reliabilitet, validitet, normer og eventuelle spesifikke
forbehold og begrensinger i dens bruksområde?
Identifisere relevante praktiske betraktninger (hvor lett testen er å
administrere, hvor mye tid den tar, hva som trengs av spesielt utstyr, etc.)?
Gå gjennom eventuelle begrensinger hva angår bruksområder (f.eks. alder;
kulturelle eller etniske begrensinger; ferdighetsspenn, etc.) og gi en
tilfredsstillende bedømmelse av hvorvidt testen egner seg eller ikke?
Sammenligne den tilgjengelige informasjonen om testens valididet hva angår
relevante aspekter av spesifikasjonene for vurderingen, og gi en
tilfredsstillende bedømmelse av hvor godt de passer?
Vurdere normene og gi en tilfredsstillende bedømmelse av deres
hensiktsmessighet uttrykt i representativitet og størrelse på utvalget?
Greie ut om hvorvidt testen tilfredsstiller eventuelle lover om likestilling,
kjønnsdiskriminering og diskriminering på grunnlag av uførhet?
Vurdere, med utgangspunkt i de tekniske anbefalingene og begrensningene
som gjelder for testen (også copyright), avgjøre om hvilke spesifikke
justeringer, inkludert å fraråde bruk, som kan være hensiktsmessige å gjøre i
forhold til hvordan en test kan admministreres, for å imøtekomme eventuell
uførhet? Det skal tas tilstrekkelig hensyn til at testens tekniske egenskaper
ikke skal forringes.
Forklare hvordan man kan vurdere gevinster og/eller tap ved å bruke
psykologiske tester som en del av en gitt prosess hvor avgjørelser rundt
personale skal tas?
Beskrive hvordan informasjon om en test (spesielt hva angår prediktiv
validitet) kan brukes for å redusere risiko i forbindelse med avgjørelser rundt
personale?
Gjøre et endelig utalg av tester som viser en passende vektlegging av all
tilgjengelig informasjon om egnethet av psykologisk testing gitt
spesifikasjonene for vurderingen?
Vise en tilfredsstillende grad av kjenneskap til ITCs retningslinjer for testbruk

Når og hvordan instrumenter for
vurdering av personlighet og
interesse kan brukes
Kandidaten kan
•

Med henvisning til i hvert fall tre forskjellige vurderingsfunksjoner, for hver
av dem
a) velge og begrunne bruken av et personlighetsinventorium og/eller
interesseprofileringsverktøy
b) Redegjøre for hvilken understøttende informasjon om personlighet og/eller
interesser som kunne blitt hentet inn ved andre metoder

c) Diskutere hvordan gjeldende lovgivning og etiske retningslinjer sier om
bruk av instrumentene

Å gjøre hensiktsmessig bruk av
test-resultater og gi presis skriftlig
og muntlig tilbakemelding til
klienter og kandidater
Kan kandidaten
•
•
•

•

•

•

•
•

Velge hensiktsmeessige norm-tabeller fra testmanualen eller tilleggsmateriale?
Gjøre hensiktsmessig bruk av informasjon i testmanualen om arbeidsrelaterte
minstekrav?
Enten føye passende reservasjoner til tolkningen av resultatene, eller la være å
bruke testen, i tilfeller hvor relevante normer eller tabeller over minstekrav
ikke er tilgjengelige?
Ta hensyn til, der det er nødvendig, for sammenliknbarheten mellom
kandidaten og referansegrupper, standardfeil til gruppas snitt og standard
målefeil for kandidatens?
Presentere norm-baserte scorer innen en kontekst som klart beskriver
spredningen av evner eller andre relevante karakteristikker av
normeringsgruppa som de er relatert til?
Beskrive meninga bak skalerte skårer med ord som er presise, reflekterer
konfidens-grensene assosiert med disse skårene og er forståelige både for
klienten og kandidaten?
Gi tolkninger av skalerte skårer hvor det tas hensyn til korrelasjonene mellom
hvert par av skalaer og standardfeilen til forskjellen mellom dem?
Gjøre hensiktsmessige forbindelser mellom utførelse på en test og
karakteristikker ved den opprinnelige personspesifikasjonen?

Gi tilbakemeldinger vedrørende informasjon om resultatene til
kandidaten som
•
•
•
•
•

samsvarer med hans eller hennes forståelse av testen og skalaene;
beskriver betydningen av skalaenes navn i nøyaktige og meningsfulle
lekmannsord ;
gir kandidaten mulighete til å stille spørsmål, klargjøre punkter og gi
kommentarer til testen og måten den er administrert på;
oppmuntrer kandidaten til å kommentere hvordan han eller hun oppfattet hvr
nøyaktig, rettferdig etc. informasjonen som kom ut av testen var;
klart informerer kandidaten om hvordan informasjonen vil bli presentert
(skriftlig eller muntlig) og til hvem.

Gi skriftlige rapporter for klienten og/eller kandidaten som
•
•

•
•
•

presenterer, på lekmansspråk, formålet og begrunnelsen for bruken av testen.
forklarer nøyaktig eventuell bruk av normerte skårer i forhold til spredningen
av evner i normeringsgruppa; begrunne nøyaktig alle prediksjoner som blir
gjort om fremtidig utførelse i forhold til testens informasjon om validitet;
gir klare råd om hvilken vekt det er hensiktsmessig å legge på resultatene..
Beskriver meningen bak skalaenes navn i et dagligdags språk som både er
korrekt og gir mening?
Regne ut sluttskår til en typisk test ved hjelp av instruksjonene i manualen og
de tabellene som er relevante

PC-basert vurdering og datagenererte rapporter
Kandidaten kan
•

•

•
•
•

Diskutere de forskjellige synspunktene på test-ekvivalens, reliabilitet og
holdninger som fremkommer når papirbaserte tester settes opp mot PC-baserte
tester.
Sammenligne fordelene og ulempene ved PC-genererte tolkninger av testkårer
satt opp mot tolkninger av testskårer som er skrevet av eksperter av kjøtt og
blod.
Skissere de hovedteknikkene som blir brukt ved data-basert rapportgenerering.
Beskrive hvordan validiteten av data-genererte personlighets-rapporter kan
vurderes formelt.
Skissere de praktiske og faglige stridsspørsmålene ved bruk av data-genererte
rapporter:
(a) som støtte for den som administrerer testen
(b) som rapport til oppdragsgiver
(c) som rapport til kandidaten

Validitet og reliabilitet
Kandidaten kan
•

•

Forklare hvordan intern konsistens kan påvirkes av trekkenes bredde, og
forklar de relative fordelene og ulempene ved sterkt homogene i motsetning til
brede skalaer.
Forklar hvorfor jevnlige ny-målinger er nødvendig og hvorfor informasjon om
personlighet kan bli utdatert.

•

•

•

•

Beskrive de faktorene som bidrar til upålitelige personlighetsvurderinger, og
skille mellom de faktorene som påvirker variabiliteten i skårene og de
faktorene som påvirker variabiliteten i tolkningene av skårene.
Vurdere fordelene ved den informasjonen om en skalas validitet som kan
fremskaffes ved validering mot lokale kriterier opp mot
validitetsgeneraliserende metaanalyser.
Forklare hvor viktig det er å understøtte informasjon om personlighet som er
fremkommet ved bruke av et type av instrument med informasjon
fremkommet fra andre kilder for å unngå å ta metode-varians for å være trekkvarians.
Diskuter hvordan gjeldende lovgivning og retningslinjer relatert til
rettferdighet i testbruk påvirker bruke av personlighetsmål i
yrkessammenheng.

Det er ønskelig om kandidaten kan
•

•

Forstå problemene forbundet med validering og tolkning av (a) linjære og (b)
ikke-linjære sammenhenger mellom individuelle personlighets-skalaer og
eksterne kriterier.
Beskrive eksempler på sammensatte skårer basert på vektede kombinasjoner
av skalaer (e.g. adjustment specification
equations; criterion-referenced prediction equations; and so on) og viser en
klar forståelse ofr forskjellen mellom de som er basert på statistiske
beregninger av empiriske data (actuarial) og de som er kliniske
(begrepsbaserte eller basert på vurderinger av skala-innhold)

ITC Internasjonale Retningslinjer for Testbruk

1. TA ANSVAR FOR ETISK TESTBRUK
Kompetente testbrukere bør:
1.1 Opptre på en profesjonell og etisk forsvarlig måte
1.1.1 Støtte aktivt og opprettholde profesjonelle og etiske standarder.
1.1.2 Ha en arbeidsrelatert forståelse av aktuelle profesjonelle og etiske spørsmål
og debatter relatert til bruken av tester i deres bruksområde.
1.1.3 Implementere en eksplisitt politikk ang. testing og testbruk.3
1.1.4 Sikre at mennesker som arbeider for eller med tester følger hensiktsmessige
profesjonelle og etiske atferdsnormer.
1.1.5 Kommunisere med passende hensyn til testtakeren og andre relevante
parter,
1.1.6 Representere tester og testing på en positiv og balansert måte i kommunikasjon med og gjennom media.
1.1.7 Unngå situasjoner der de kan ha, eller kan betraktes som å ha, egeninteresse
i vurderingens resultat, eller der vurderingen kan skade forholdet til klienten.
1.2 Sikre egen kompetanse i testbruk
1.2.1 Arbeide innenfor grensene av vitenskapelige prinsipper og dokumentert
erfaring.
1.2.2 Formulere og opprettholde høye personlige standarder for kompetanse.
1.2.3 Kjenne til egne begrensninger vedrørende kompetanse, og virke innenfor
disse grensene.
1.2.4 Holde seg ajour med relevante endringer og fremskritt i forhold til testene
som brukes, og til testutvikling, inkl. endringer i lovverk og politikk som
kan påvirke tester og testbruk.
1.3 Ta ansvar for egen bruk av tester
1.3.1 Kun tilby test-tjenester og kun bruke tester som de er kvalifiserte for.
1.3.2 Ta ansvaret for valget av testene som brukes, og for tilrådinger som blir gitt.
1.3.3 Gi klar og tilstrekkelig informasjon til deltakere i testprosessen om de etiske
prinsipper og offentlige reguleringer som gjelder psykologisk testing.
1.3.4 Sikre at hensikten med kontrakten mellom testtakeren og testeren er klar og
forstått.4
1.3.5 Være oppmerksom på evt. utilsiktede konsekvenser av testbruk.
1.3.6 Søke å unngå å gjøre skade på eller forårsake ubehag for de involverte i
testprosessen.

3
4

Et eksempel på skissert politikk følger som Vedlegg A.
Et eksempel på ”kontrakt” mellom testbruker og testtaker følger som Vedlegg B.
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1.4 Sikre at testmaterialer oppbevares sikkert
1.4.1 Sikre sikker oppbevaring av, og kontrollere tilgang på testmaterialer.
1.4.2 Respektere copyright-lover og overenskomster som finnes ang. testen, inkl.
forbud mot kopiering eller forsendelse av materialer på elektronisk eller
annen måte til andre personer, om de er kvalifiserte eller ikke.
1.4.3 Beskytte testens integritet ved ikke å trene individer på selve testmaterialene
eller annet øvingsmateriale som kan innvirke urettmessig på deres testprestasjoner.
1.4.4 Sikre at test-teknikker ikke beskrives offentlig på en slik måte at deres nytteverdi forringes.
1.5 Sikre at testresultater behandles konfidensielt
1.5.1 Spesifisere hvem som skal få adgang til resultater, og definere nivåer av
konfidensialitet.
1.5.2 Forklare nivåer av konfidensialitet til individer før tester administreres.
1.5.3 Avgrense tilgang på resultater til de som har rett til å vite dette.
1.5.4 Få tak i relevant samtykke før resultatene gis videre til andre.
1.5.5 Beskytte arkiverte data slik at bare de som har rett til å ha adgang, kan få tak
i det.
1.5.6 Etablere klare retningslinjer mht. hvor lenge testdata skal arkiveres.
1.5.7 Fjerne navn og andre personlige identifiseringstegn fra databaser over resultater som arkiveres for forskningsbruk, utvikling av normer eller andre
statistiske formål.
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2. FØLGE GOD PRAKSIS VED BRUK AV TESTER
2.1 Evaluere den potensielle nytten av testing i en vurderingssituasjon
Kompetente testbrukere skal:
2.1.1 Produsere en logisk begrunnelse for bruken av tester.
2.1.2 Sikre at der har blitt foretatt en grundig analyse av klientens behov, grunner
til henvisning, eller av den diagnostiske kategori, tilstand eller stilling som
vurderingen brukes i forbindelse med.
2.1.3 Forsikre seg at de kunnskaper, evner, ferdigheter, ressurser eller andre
karakteristika som testene er ment til å måle, korrelerer med relevante atferder i den kontekst som det senere trekkes konklusjoner om.
2.1.4 Lete etter andre relevante utfyllende informasjonskilder.
2.1.5 Vurdere fordelene og ulempene ved å bruke tester sammenlignet med andre
informasjonskilder.
2.1.6 Sikre at alle andre tilgjengelige informasjonskilder også blir brukt.
2.2 Velge teknisk godt utformede tester som passer til situasjonen
Kompetente testbrukene skal:
2.2.1 Undersøke aktuell informasjon som dekker spennvidden av potensielt relevante tester (f.eks. fra prøveeksemplarer, uavhengige omtaler, ekspertuttalelser) før man velger testen man skal bruke.
2.2.2 Se til at testens tekniske og brukerdokumentasjon inneholder nok informasjon til å kunne evaluere følgende:
a) rekkevidde eller dekning og representativitet mht. testens innhold, egnede
normgrupper, innholdets vanskelighetsgrad osv.,
b) nøyaktighet i måling og demonstrert reliabilitet mht. relevante
populasjoner,
c) validitet (demonstrert mht. relevante populasjoner) og relevans for dens
nødvendige bruk,
d) frihet fra systematisk skjevhet i forhold til testtaker-målgruppene,
e) at de som involveres i bruken kan godta testen, inkl. opplevd rettferdighet
og relevans,
f) praktisk anvendbarhet, inkl. tidsbehov, kostnader og ressursbehov.
2.2.3 Unngå bruk av tester som har inadekvat eller uklar støtte i teknisk dokumentasjon.
2.2.4 Bruke tester kun til formål der relevante og passende validitetsbevis er
tilgjengelig.
2.2.5 Unngå å bedømme en test bare på grunnlag av dens førsteinntrykk, testbruker-anbefalinger, eller råd fra de som har økonomisk interesse i den.
2.2.6 Svare på spørsmål fra relevante interesserte parter (f.eks. testtakere, foreldre,
bedriftsledere) ved å gi nok informasjon til at de kan forstå hvorfor testen
ble valgt.
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2.3 Overveie i tilstrekkelig grad spørsmål om rettferdighet i testing
Når individer fra forskjellige grupper skal testes (f.eks. grupper som har forskjellige kjønn, kulturbakgrunn, utdannelse, etnisk opprinnelse eller alder), skal kompetente testbrukere gjøre det de rimeligvis kan for å sikre at:
2.3.1 Testene er uten skjevheter og passer til de forskjellige grupper som skal
testes.
2.3.2 Begrepene som vurderes er meningsfulle i hver av gruppene representert.
2.3.3 Dokumentasjon er tilgjengelig om mulige gruppeforskjeller i prestasjon på
testen.
2.3.4 Dokumentasjon relatert til forskjeller i fungering på bestemte testledd (DIF)
er tilgjengelig, der dette er relevant.
2.3.5 Det finnes validitetsdokumentasjon til støtte for hvordan testen tenkes brukt
i de forskjellige gruppene.
2.3.6 Følger av gruppeforskjeller som ikke er relevante for hovedformålet (f.eks.
forskjeller i motivasjon til å svare, eller leseferdighet) er minimaliserte.
2.3.7 Retningslinjer i forhold til rettferdig bruk av tester i alle tilfelle tolkes innenfor konteksten av lokal politikk og lovverk.5
Når testing foregår på flere enn ett språk (innenfor samme eller mellom forskjellige land 6, skal kompetente testbrukere gjøre det de rimeligvis kan for å sikre at:
2.3.8 Hvert språk- eller hver dialektversjon har vært utviklet ved bruk av streng
metodologisk prosedyre som oppfyller kravene til best praksis.
2.3.9 Utviklerne har tatt hensyn til spørsmål om innhold, kultur og språk.
2.3.10 Testadministratorene kan kommunisere klart i det språket som testen skal
administreres i.
2.3.11 Testtakerens kompetansenivå i det språket som testen skal administreres i,
fastslås systematisk og den passende språkversjonen administreres, eller
tospråklig vurdering utføres, hvis nødvendig.
Når tester skal brukes med mennesker med funksjonshemninger, skal kompetente
testbrukere gjøre det de rimeligvis kan for å sikre at:
2.3.12 Råd søkes fra relevante eksperter om de potensielle effekter av forskjellige
funksjonshemninger på testprestasjoner.
2.3.13 Potensielle testtakere konsulteres og deres behov og ønsker tas nødvendigvis i betraktning.
2.3.14 Adekvat tilrettelegging gjøres når testtakere inkluderer mennesker med
nedsatt hørsel, syn eller motoriske ferdigheter, eller andre funksjonshemninger (f.eks. lærevansker, dysleksi).
Retningslinjene i denne delen fokuserer på det som er ”best praksis”. Imidlertid; i mange land må spørsmål om rettferdig bruk av tester ta i betraktning nasjonalt lovverk (f.eks. Disabilitites Act, 1990 i USA el. Race Relations Act,
1976 i UK.).
6
Retningslinjene forholder seg ikke bare til forskjellige nasjonale språk og dialekter, men også til spesielle former for
kommunikasjon slik som tegnspråk, brukt til å overvinne følgene av ulike typer funksjonshemning.
5
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2.3.15 Bruk av alternative vurderingsprosedyrer, heller enn modifisering av tester,
blir overveid (f.eks. andre, mer passende tester, eller alternative strukturerte
former for vurdering).
2.3.16 Relevante profesjonelle råd søkes hvis graden av nødvendig modifisering
til bruk for de funksjonshemmede er utenfor testbrukerens erfaringsområde.
2.3.17 Modifiseringer, når disse er nødvendige, skreddersys til funksjonshemningens type og er utformet for å minimalisere effekten på skårenes validitet.
2.3.18 Informasjon om type evt. modifiseringer på en test eller testprosedyre gis
til de som tolker eller bruker testskårene, når tilbakeholdelse av slik informasjon ellers kunne resultere i skjevheter i tolkningen eller en urettferdig
bestemmelse.
2.4 Gjør nødvendige forberedelser forut for testing
Kompetente testbrukere skal gjøre det de rimeligvis kan for å:
2.4.1 Gi relevante parter rett tid, klar informasjon om testingens formål, måter de
kan forberede seg best til testingen på, og prosedyrene som skal følges.
2.4.2 Gi testtakerne informasjon om hvilke språklige eller dialektiske grupper som
testen anses å passe til.
2.4.3 Sende testtakerne godkjente øvelses-, prøve-, eller forberedelsesmaterialer
der disse er tilgjengelige og der dette er i tråd med anbefalt praksis for de
testene det gjelder.
2.4.4 Klart og tydelig forklare testtakerne deres rettigheter og ansvar.7
2.4.5 Få testtakernes eksplisitte samtykke, eller samtykke fra deres foresatte eller
representanter, før noe testing utføres.
2.4.6 Forklare, når testing er valgfritt, konsekvensene av å ta eller ikke ta testen til
relevante parter slik at de kan gjøre et informert valg.
2.4.7 Gjøre de nødvendige praktiske forberedelser, ved å forsikre seg om at:
a) forberedelser er i tråd med de som spesifiseres i utgiverens testmanual,
b) lokalene og fasilitetene for testing har vært avtalt god tid i forveien, og
det fysiske miljøet er tilgjengelig, trygt, stille, fritt for avledninger og
passende til formålet,
c) tilstrekkelig materialer er tilgjengelige og har vært kontrollert mht. å
forsikre at ingen tegn fra forrige testtaker står igjen i hefter eller på
svarark,
d) medarbeidere som involveres i administreringen er kompetente,
e) nødvendige hensyn har vært tatt når testingen gjelder personer med
funksjonshemninger. 8
2.4.8 Forutsi evt. sannsynlige problemer og møte dem ved nøye forberedelse av
materialer og instruksjoner.

7
8

Se Vedlegg B.
Se Vedlegg C.
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2.5 Administrere testene på riktig måte
Den kompetente testbruker skal:
2.5.1 Etablere kontakt med testtakerne ved å ønske dem velkommen og
informere dem på en positiv måte.
2.5.2 Handle i retning av å redusere testtakerens angst og unngå å skape eller
forsterke unødvendig angst.
2.5.3 Sikre at potensielle kilder til avledning (f.eks alarmer på klokker, mobiltelefoner, personsøkere) er fjernet.
2.5.4 Sikre at testtakerne har nødvendig materiale for å kunne ta testen, før den
begynner.
2.5.5 Administrere tester under passende kontrollerte forhold.
2.5.6 Når det er mulig, administrere testinstruksjoner i testtakernes morsmål, selv
om testens innhold er ment å kunne måle kunnskap eller ferdigheter på et
annet språk.
2.5.7 Følge strengt de prosedyrer og instruksjoner spesifisert i testmanualen,
mens man foretar rimelige justeringer for personer med funksjonshemninger.
2.5.8 Lese instruksjoner på en klar og rolig måte.
2.5.9 Gi nok tid for eksempler til å fullføres.
2.5.10 Observere og notere avvik fra testprosedyrer.
2.5.11 Ta og notere responstider nøyaktig, der dette gjelder.
2.5.12 Sikre at alt utstyr kontrolleres på slutten av hver testøkt.
2.5.13 Administrere tester i bolker som gir rom for adekvate og passende nivåer
av kontroll av både testopptaket og testtakernes identitet.
2.5.14 Sikre at de som assisterer ved administreringen har hatt riktig opplæring.
2.5.15 Sikre at testtakere ikke forlates uten tilsyn eller blir utsatt for avledende
aktiviteter i en testøkt med tilsyn.
2.5.16 Gi nødvendig assistanse til testtakere som viser tegn til større ubehag eller
angst enn forventet.
2.6 Skåre og analysere testresultater nøyaktig
Kompetente testbrukere skal:
2.6.1 Følge standardiserte skåringsprosedyrer nøyaktig.
2.6.2 Regne om passende råskåre-konverteringer til andre relevante typer skalaer.
2.6.3 Velge skalatyper relevante til den planlagte bruken av testskårene.
2.6.4 Kontrollere skåre skala-omregninger og andre beregningsprosedyrer for
riktighet.
2.6.5 Sikre at ikke-valide konklusjoner ikke trekkes på grunnlag av sammenligninger av skårer med normer som ikke er relevante for personene som
testes, eller som er ukurante.
2.6.6 Regne ut, der det kan passe, sammenlagte skårer ved bruk av standardformularer og ligninger.
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2.6.7 Bruke prosedyrer til å få et overblikk over testresultater, for å kunne få øye
på usannsynlige eller urimelige skårer.
2.6.8 Skrive i rapporter hva skalaer består av på en klar og nøyaktig måte, og
identifisere klart hvilke normer, typer skalaer, og ligninger som er brukt.
2.7 Tolke resultater på en passende måte
Kompetente testbrukere skal:
2.7.1 Ha en god profesjonell forståelse av testens teoretiske eller begrepsmessige
grunnlag, tekniske dokumentasjon og veiledning for bruk og tolkning av
skala-skårene.
2.7.2 Ha en god forståelse av skalaene som er brukt, karakteristika ved normeller sammenligningsgrupper, og skårenes begrensninger.
2.7.3 Handle i retning av å minimalisere effektene på tolkning av testen, som evt.
fordommer testens tolker kan ha mot medlemmer av testtakerens kulturgruppe.
2.7.4 Bruke passende norm- eller sammenligningsgrupper der disse er tilgjengelige.
2.7.5 Tolke resultatene i lys av tilgjengelig informasjon om personen som blir
testet (inkl. alder, kjønn, utdannelse, kultur o.a. faktorer), med nødvendig
hensyn til testens tekniske begrensninger, vurderingens kontekst, og
behovene til de som har legitim interesse i prosessens resultat.
2.7.6 Unngå å overgeneralisere resultatene på èn test til trekk eller menneskelige
karakteristika som ikke måles av testen.
2.7.7 Ta i betraktning, ved tolkning av skårene, hver skala sin reliabilitet,
feilmåling og andre kvaliteter som kunne ha minsket eller forhøyet resultatene på en kunstig måte,
2.7.8 Gi nødvendig overveielse til tilgjengelig dokumentasjon ang. validitet, mht.
begrepet som blir målt for medlemmer av testtakerens relevante
demografiske grupperinger (f.eks. kultur, alder, sosial klasse og kjønn).
2.7.9 Bruke bestått/ikke bestått-skårer (til avgrensning) i tolkning av tester kun
når dokumentasjon for validiteten av bestått-skårene er tilgjengelig og støtter slik bruk.
2.7.10 Være klar over negative sosiale stereotypiske syn som kan gjelde medlemmer av testtakerens gruppe (f.eks kulturgruppe, alder, sosial klasse og
kjønn) og unngå å tolke tester på en måte som opprettholder slike stereotypier.
2.7.11 Ta i betraktning evt. individuelle eller gruppevariasjoner fra standardprosedyrer i testadministrering.
2.7.12 Ta i betraktning evt. bevis for forhåndserfaring med testen der det finnes
data tilgjengelig i forhold til effekten av slik erfaring på testprestasjoner.
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2.8 Kommunisere resultatene klart og presist til relevante andre
Kompetente testbrukere skal:
2.8.1 Identifisere passende parter som legitimt kan motta testresultater.
2.8.2 Med informert samtykke fra testtakerne eller deres lovlige representanter,
produsere skriftlige eller muntlige rapporter for relevante interesserte
parter.
2.8.3 Sikre at rapportenes tekniske og språklige nivå passer til mottakernes
forståelsesnivå.
2.8.4 Gjøre det klart at testdata representerer kun èn informasjonskilde og alltid
bør betraktes sammen med annen informasjon.
2.8.5 Forklare hvordan viktigheten av testresultatene bør vektlegges i forhold til
annen informasjon om personene som vurderes.
2.8.6 Bruke en form og struktur for rapporter som passer til vurderingens kontekst.
2.8.7 Når det passer, gi informasjon til de som skal ta avgjørelser om hvordan
resultater kan brukes til å ta informerte avgjørelser.
2.8.8 Forklare og støtte bruken av testresultater som blir brukt til å klassifisere
mennesker i kategorier (f.eks for diagnostiske formål eller for stillingsplassering).
2.8.9 Inkludere i skriftlige rapporter en klar oppsummering, og når relevant,
spesifikke forslag.
2.8.10 Gi muntlige tilbakemeldinger til testtakere på en konstruktiv og støttende
måte.
2.9 Gjennomgå testens egnethet og dens bruk
Kompetente testbrukere skal:
2.9.1 Monitorere og gjennomgå med jevne mellomrom de populasjoner av individer som blir testet og evt. kriteriemål som blir brukt.
2.9.2 Monitorere tester for å se etter tegn på negative effekter.
2.9.3 Være klar over behovet for å reevaluere bruken av en test hvis endringer
blir gjort i dens form, innhold eller administreringsmåte.
2.9.4 Være klar over behovet for å reevaluere validitetsdokumentasjonen hvis en
tests bruksformål blir endret.
2.9.5 Der det er mulig, prøve å validere tester for det de brukes til, eller delta i
formelle valideringsstudier.
2.9.6 Der det er mulig, assistere i å oppdatere informasjon ang. testens normer,
reliabilitet og validitet ved å forsyne testens utviklere, forleggere eller
forskere med relevant testdata.
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Arbeidspsykologisk testing og brukerkompetanse
‐ opprettelse av nye praksisplasser ved Universitetet i Oslo
TID OG STED:
21.april kl 08.30‐12.00
Blindern: Helga Engs hus, rom BL20 U31 (underetg.).
PROGRAM FOR DAGEN:
Velkommen
o Innsjekk
o Presentasjon og innledning
Del 1: Samfunnsperspektiv på arbeidspsykologisk testing og testbrukerkompetanse ‐
felles forståelse
o Innlegg av Sverre Nielsen, styreleder for Sertifiseringsrådet for Testbruk i
Norge og seniorrådgiver i Norsk Psykologforening. Temaet er STN’s rolle og
arbeid.
o Innlegg av Andreas L. Narum, utdannet psykolog og daglig leder i Human
Content AS. Temaet er testbrukersertifisering.
5 minutters benstrekk
o

Diskusjon i grupper. Oppsummering i plenum

Del 2: Studentenes behov ‐ ønsket situasjon
o Innlegg av Ken Hugo Jørgensen, karriereveileder ved Karrieresenteret på
UiO. Temaet er testbruk i karriereveiledning.
o Innlegg av Martin Skjønsberg fra Forum for Organisasjonspsykologi. Temaet
er behov for opplæring og praksis i bruk av arbeidspsykologiske testverktøy.

10:30‐11:00 Brunsj. Vi serverer kaffe, smørbrød og kaker.

Del 3: Opprettelsen av et testsenter – mulige løsninger
o Oppsummering av studentenes behov
o Innlegg ved prosjektgruppen Gugne. Temaet er mulige tiltak og driftsmodeller
for opprettelse av praksisplass.
o Diskusjon og idémyldring. Oppsummering i plenum.
Avslutning
o Avslutning og utsjekking.

DELTAGERLISTE
Augusti, Else Marie – masterstudent Psykologisk institutt, UiO
Backer‐Grøndahl, Agathe ‐ masterstudent Psykologisk institutt, UiO
Bjørklund, Roald ‐ Psykologisk Institutt, UiO
Figenschau, Pål ‐ Det Norske Veritas
Gjestland, Dag ‐ Senter for Teknologi, Innovasjon og Kultur, UiO
Hoff, Thomas ‐ Psykologisk Institutt, UiO
Jørgensen, Ken Hugo ‐ Karrieresenteret, SiO
Lie, Anne Karine ‐ Sosionomtjenesten, SiO
Maartmann‐Moe, Hilde ‐ Forum for Organisasjonspsykologi
Mørkrid, Dagfinn – Forum for Organisasjonspsykologi
Narum, Andras L. ‐ Human Content
Nielsen, Sverre L. ‐ Sertifiseringsrådet for Testbruk i Norge
Roth, Christine ‐ Forum for Organisasjonspsykologi
Skjønsberg, Martin ‐ Forum for Organisasjonspsykologi
Sørensen, Linda J. ‐ Forum for Organisasjonspsykologi
Tjersland, Odd Arne ‐ Psykologisk Institutt, UiO

+ Prosjektgruppen Gugne:
•
•
•
•
•

Vegar C. Kirkesæther
Mei Ying Ng
Synve Røine
Irene Olsvik Løken
Patrick N. James

Tidspunkt

Aktivitet

0830- 0835
0835- 0845
0845- 0850

Innledning
Velkommen
Innsjekk
Presentasjon av prosjektet vårt

Tid

Ansvarlig

5
10
5
20

Synve + Dagfinn
Synve
Vegar

5

Mei Ying

0905
0907
0922
0925

Del I: Felles forståelse
Presentasjon av del I og Sverre
Nielsen
Innlegg Sverre Nielsen
Takke og oppsummere + intro Narum
Innlegg Narum
Takke og oppsummere

10
2
15
3

0925- 0930

Benstrekk

5

0930- 0935
0935- 0950
0950- 0955

Innledning diskusjon
Diskusjon grupper
Oppsummering plenum-

5
15
5
65

0850- 0855
0855090509070922-

1005
1015
1017
1027
1030

Del II: Ønsket situasjon
Innledning og presentere Ken Hugo
Innlegg Ken Hugo
Oppsummering + Intro FOP
Innlegg FOP
Oppsummering + takke + lunsj intro

1030- 1100

Matpause

1100- 1110
1110-1115
1115-1135
1135- 1145

Del III: Mulige løsninger
Inlegg Gugne: Driftsmodeller
Innledning diskusjon i grupper
Diskusjon grupper
Oppsummering i plenum

1145- 1150
1150- 1155

Avslutning
Avslutning
Utsjekk ved evalueringsskjema

10001005101510171027-

1200- 1215

5
10
2
10
3
30

Mei Ying
Mei Ying

Irene
Irene

Patrick
Patrick
Patrick

30

10
5
20
10
50

Irene + Vegar
Mei Ying

5
5
10

Patrick
Synve

Total tid brukt
Tid til rådighet

205
210

205

Rydde

15

Gugne

Synve

Utsjekk ved evalueringsskjema
Hvilken frukt var du?
______________

Ja, alt
var helt
i orden

Ok, men Nei, dette
noe kan
burde vært gjort
forbedres anderledes
Kommentarer

Var formål for konferansen tydelig?
Ble de ulike delene tydelig forklart?
Virket prosjektgruppen godt nok forberedt?
Var gruppesammensetningene gode?
Var møtelokalet passende for dagen?
Manglet viktige personer på konferansen?
Fungerte gruppediskusjonene hensiktsmessig?
Fungerte plenumsdiskusjonene hensiktsmessig?
Var det en god dialog mellom deltagerene?
Deltok alle aktivt? Ble du hørt?
Fungerte innleggene godt i forhold til tema for dagen?
Var prosjektgruppens innlegg bra?
Andre kommentarer
Tusen takk for at du tok deg tid til å fylle ut dette. Det vil hjelpe oss i evalueringen av konferansen.

"Jeg sjekker ut."

Modell G-1
NSW

Administrasjon

Økonomi

Psykologisk
Institutt

Faglig oppfølging

Undervisning

Eksamen

Klinikkansvarlig

Daglig drift av studenter

PR

Tjeneste

Fysiske rammer

Modell G-1
NSW

Økonomi

Administrasjon

PR

SiO

UiO

Psykologisk
institutt

Egenandel

Tjeneste

Fysiske rammer

Modell G-1
NSW

Administrasjon

SiO

Karrieresenteret

PR

Økonomi

Fakultetene

Sosionomtjenesten

Tjeneste

Media

Fysiske rammer

Jungeltelegrafen

Modell G-1
NSW
Administrasjon

Økonomi

Tjeneste

PR

Testing
Engvik

Forskning

Tre sesjoner
1. Intervju
2. Test
3. Samtale

Fysiske rammer

Veiledning

Modell G-1
NSW

Administrasjon

Økonomi

PR

Fysiske rammer

Tjeneste

Rom

Teknisk utstyr

Arkiv

Testrom

Samtalerom

IT

Modell G-2
DUS

Administrasjon

Psykologisk
institutt

Undervisning

Opplæring i
testbruk

Studentkontakt

Faglig ansvarlig

Økonomi

Testsenter

PR

Tjeneste

Fysiske rammer

Modell G-2
DUS

Administrasjon

Psykologisk
institutt

Faste utgifter

Økonomi

Offentlige tilskudd

PR

Egenandel

Materiellkostnader

Tjeneste

Fysiske rammer

Modell G-2
DUS

Administrasjon

Økonomi

PR

Media

SiO

Karrieresenteret

Tjeneste

Jungeltelegrafen

Sosionomtjenesten

Fysiske rammer

Modell G-2
DUS

Administrasjon

Økonomi

PR

Tjeneste

Testing

Henvisning

Fysiske rammer

Modell G-2
DUS

Administrasjon

Økonomi

PR

Tjeneste

Fysiske rammer

Rom

Arkiv

