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Forventninger
• Hva forventer du av kurset?

• Aktiv deltakelse
• Tilbakemeldinger og spørsmål underveis
• Ønske om å bli utfordret – og utfordre
• At vi bruker noe av det vi snakker om
• At Universell lærer noe nytt
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Tema for dagen

• Vårt oppdrag
• Om læringsmiljø, begrepsforståelse
• Formelt om LMU
• Fusjon
• Dilemmaer - diskusjon
• Våre anbefalinger



Universell sitt nasjonale LMU-oppdrag
Hovedmål
Styrke utdanningsinstitusjonenes 
læringsmiljøutvalg (LMU) :

• Hensiktsmessige arbeidsoppgaver 
• Gjennomslagskraft 
• Riktig plassering i institusjonene

Strategi:
• Kunnskap og dokumentasjon
• Tilstedeværelse
• Verktøy og nettverk
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Hva er læringsmiljø?
2 minutters diskusjon med den du sitter ved siden av

Totaliteten av fysiske forhold, planer, lærestoff, 
læremidler, organisering av undervisningen, 
arbeidsformer, vurderingsformer, sosiale relasjoner og 
holdninger til læring – altså alle faktorer som kan påvirke 
studentenes læring.

- Skaalvik, E. M., & Skaalvik, S. (2005). Skolen som læringsarena. Selvoppfatning, 
motivasjon og læring. Oslo, Universitetsforlaget.

6



Den didaktiske relasjonsmodellen
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læreforutsetninger

rammefaktorer

målinnhold

læringsaktiviteter

vurdering

Reduserer læringsmiljø til kategorien «rammefaktorer». Resten er pedagogisk 
innhold og individuelle forutsetninger. 

Læringsmiljø blir da fysiske, psykososiale, organisatoriske digitale og pedagogiske 
rammer.



Vår gruppering av læringsmiljøer
• Fysisk læringsmiljø

Bygninger og omgivelser – universell utforming

• Psykososialt læringsmiljø
De mellommenneskelige forhold: Trivsel og samhandling

• Organisatorisk læringsmiljø
System for tilbakemelding og medvirkning - kvalitetssystem

• Digitalt læringsmiljø
Grensegangen mellom læringsprosesser, pedagogikk og teknologi

• Pedagogisk læringsmiljø
Form, innhold og rammer for den pedagogiske aktiviteten
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Formelt: UH-loven
§ 4-3.Læringsmiljø
• (1) Styret har det overordnede ansvar for studentenes læringsmiljø. 

Styret skal, i samarbeid med studentsamskipnadene, legge 
forholdene til rette for et godt studiemiljø og arbeide for å bedre 
studentvelferden på lærestedet

• (2) Styret har ansvar for at læringsmiljøet på institusjonen, 
herunder det fysiske og psykiske arbeidsmiljø, er fullt forsvarlig ut 
fra en samlet vurdering av hensynet til studentenes helse, sikkerhet 
og velferd.

• Ingen forskrifter til denne delen av § 4-3 
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Rammekrav til LMU: UHL § 4-3
• Bidra til gjennomføring lovens krav i punkt 1 og 2
• Delta i planlegging av læringsmiljøtiltak 
• Følge utviklingen av studentens sikkerhet og velferd
• Skal holdes orientert om klager – kan gi uttalelser om dette
• Gjøres kjent med pålegg og enkeltvedtak fra Arbeidstilsynet
• Rapporterer direkte til styret 
• Årlig rapportere om institusjonens arbeid med læringsmiljø
• Arbeidet skal dokumenteres og inngå i et kvalitetssystem
• Andre oppgaver som styret pålegger
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Plassering i organisasjonen
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Faglig linje Administrativ linje

Direktør

Administrasjon

Styret

Rektor

Fakulteter

Institutter

LMU
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Status, LMUs organisering ved din institusjon

• Sekretariatsfunksjon?

• Arbeidsutvalg?

• Underutvalg?

• Kvalitetssystem?
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Fusjonserfaringer fra sektoren

• Fusjonerende LMU har hatt ulike forventninger og oppfatning 
om ansvar og rolle

• «Lokale» LMUer fortsetter å eksistere
• Manglende koordinering mellom sentralt LMU og lokale 

underutvalg
• Geografiske avstander gjør LMU-arbeidet krevende
• LMU ligger nede etter fusjon – prioriteres ikke
• Studentrepresentasjon er utfordrende: Ulik opplæring og ulik 

honorering for deltakelse
• Manglende ressurser til sekretariat: Forsterkes etter fusjon
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Forventninger fra KD
• Det skal være ett LMU etter sammenslåing
• Flercampusinstitusjoner kan ha behov for lokale underutvalg, 

men et overordnet LMU skal ha dialog med styret og ivareta 
ansvaret gitt etter UHL § 4-3

• KD forventer et aktivt LMU

• Status hos dere? Prosessen med fusjoner (hvis aktuelt).
4 minutter.
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LMU skal evalueres

”Evalueringen kommer til å belyse ordningens relevans og 
egnethet, innretning, organisering og praksis i LMUene, om 
utvalgene fungerer som premissleverandør ved sine institusjoner, 
og hvordan utvalgene involveres i institusjonenes kvalitetsarbeid. 
Evalueringen består av en breddestudie av samtlige LMU, og en 
dybdestudie med utvalgte LMU.”
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Dilemma: Rolleforståelse
• Pådriverrolle

• Operativt ansvar - delta i planlegging
• Aktiviteter i regi av LMU
• Holde seg orientert – initiativ og eierskap til 

undersøkelser
• Proaktivt – hvor er forbedringspotensialet?

• Kontrollfunksjon – følge utvikling
• Rapportering
• Kvalitetssikring 

• Observatør – pålegg, klager, evalueringer
• Uttalelser
• I eller utenfor sløyfa
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Hvordan får studentene 
gjennomslagskraft?



Dilemma: Beslutninger

• Hvor er studentenes gjennomslagskraft: 
- i Studentdemokratiet, i LMU eller begge steder?

• Utvalg vs. linjeledelse
- Løses alle oppgaver i linja eller i andre utvalg og arenaer? 

• Sammensetning
- Ledelsesforankring
- Underutvalg

• Rolle, funksjon og kvalitetssikring: 
- Hva er et aktivt LMU?

• Sekretariatsfunksjon
- Sørger for et velfungerende LMU
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Dilemma: Prioriteringer
• En form for sosial velferdsfunksjon?

• Lærestedets læringsmiljø er summen av alle studentenes 
opplevde læringsmiljø?

• Produktet av alle studentenes læringsmiljø? (Vi ganger dem 
sammen - gir større utslag).

• Aldri bedre enn ”det svakeste ledd”?
• Andre måter å visualisere det på?
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Dilemma: Prioriteringer II
• Skal vi prioritere noen grupper eller individer fremfor 

andre?
• Hva er godt nok?

LMU: Sukseskriterier og gode grep - LMU 20



Våre anbefalinger
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Suksessfaktorer
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Modell for 
systematisk 
LMU-arbeid

Mandat

Kvalitets-
system

Interne 
ramme-

betingelser

Lov og ytre 
ramme-

betingelser



Modell for systematisk arbeid med læringsmiljø

• Handlingsplan-tiltak 
• Ressurser 
• Opplæring 
• Informere

• Læringsmiljøunders.
• Avviksrapportering
• Meldinger LMU
• Klagesaker
• Påpekninger 

• Mål og politikk
• Rammebetingelser
• Identifisere og        

kartlegge utfordringer     
• Lage handlingsplan

• Tiltak for forbedring
• Justering mål eller 

rammer
• Nye rutiner - praksis
• Råd og uttalelser 
• Årsrapport

Evaluere -
forbedre Planlegge

GjennomføreFølge opp
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Våre anbefalinger
• Mandat:

• Pådriver og premissleverandør
• Handlingsplaner
• Dialogmøter ved fakulteter/campus
• Kunnskap gjennom kartlegging av status og utfordringer

• Sammensetning:
• Formell og uformell maktbalanse
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Våre anbefalinger II
• Sekretariatfunksjon

• Organisert mot ledelse
• Reell stillingsprosent i forhold til oppgaver

• Organisering
• Sentralt AU
• Lokale utvalg/kontaktpunkter – fokus på studiestedene
• Dialogmøter

• Kvalitetssikring
• LMU inn i kvalitetssikringssystemet: Rolle, funksjon og plass i sløyfa
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Handlingsplanarbeid

LMU deltar i arbeidet med handlingsplan for: Antall (32 totalt) Prosent

Handlingsplan for tilrettelegging for studenter med nedsatt 
funksjonsevne

18 56 %

Handlingsplan for institusjonens arbeid med Læringsmiljø 16 50 %

LMUs Handlingsplan 26 81 %
Handlingsplan for mangfold 4 13 %
Handlingsplan for Universell utforming 17 53 %

Handlingsplan for Likestilling 5 16 %
Internasjonal handlingsplan 1 3 %
Andre 5 16 %
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Handlingsplan - krav
• Fra tildelingsbrevene i 2011:

Institusjonene skal ha utarbeidet handlingsplaner for godt 
læringsmiljø for studenter med funksjonsnedsettelser. 
Institusjonenes planer skal blant annet ha tiltak som er 
knyttet til et universelt utformet læringsmiljø.

• Kravet gjelder fortsatt.
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Case: Mandat
• Styret har gitt dere frie tøyler til å definere eget mandat
• Sett dere sammen 5-6 stykker i grupper
• Beskriv så godt dere kan hvordan dere vil at LMU skal

være organisert, hvilke oppgaver dere skal ha og
hvordan dere vil jobbe.

• Ca. 20 minutters gruppearbeid
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Om Universell 
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Publikasjoner og videre lesning
• LMU-kartlegginger

• 2012 – 2013
• 2014 – 2015

• LMU-håndbok
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