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Bakgrunn 

• Læringsmiljøundersøkelser utføres av mange læresteder 

årlig 

• Undersøkelsene gir grunnlaget for arbeidet i mange 

læringsmiljøutvalg 

• Arbeidet er tid- og ressurskrevende 

• Varierende oppslutning blant studentene 

 

• Er læringsmiljøundersøkelsene nyttige?  
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Fellesnevnere 

• 10 læresteder har delt sine undersøkelser med oss 

 

• Vi fant følgende fellesnevnere 

• Fysiske forhold på lærestedet 

• Kvalitet på tjenester 

• Studentenes egeninnsats og tidsbruk på studiene og 

studiestedet 

• Sosiale forhold og trivsel 

• Diskriminering, mobbing og/eller seksuell trakassering 
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Færre spørsmål om… 

• Kvalitet på undervisning og faglig utbytte 

• Bruk av og kvalitet på veiledningstjenester 

• Forhold til ansatte på lærestedet 

• Studienes kvalitet og relevans i forhold til fremtidig 

jobb 

 

• De fleste undersøkelsene ser ut til å være rettet 

hovedsakelig mot fysisk og psykososialt læringsmiljø 

(Læringsmiljøutvalgenes mandatsområde) 
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Deltakelse 

• Store forskjeller i deltakelse og svarprosent 

• Fra 15-16% til 70-80%  

• Gjennomsnittet ca 22-23% 

• Store læresteder ser ut til å ha lavere svarprosent enn 

små 

• Små læresteder mer kreative og har flere måter å nå 

studentene på 



Statistisk sentralbyrås (SSB) 

undersøkelse om studenters levekår 

• Omfattende undersøkelse hvert 5. år (2005, 2010) 

• Går til 4000 studenter ved et utvalg læresteder 

• Dekker hovedsakelig samme problemstillinger som 

lærestedenes undersøkelser, men er mer detaljert 

• I tillegg spørsmål om familieforhold, jobb, økonomi og 

boforhold 

 

• Erstatter ikke egne undersøkelser, men kan være noe å 

måle seg opp mot 
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Samarbeid om 

læringsmiljøundersøkelser 

• Samarbeidsområder og mulige synergieffekter  

• Felles spørsmålsdatabase = redusert tidsbruk, økt 

kvalitetssikring av spørsmål og mulig benchmarking? 

• Samkjøring av tidspunkt = økt oppmerksomhet og oppslutning?  

• Færre undersøkelser = mindre evalueringstretthet? 

• Erfaringsutveksling = riktige spørsmål, høyere deltakelse? 

• Felles verktøykasse for oppfølging = økt sannsynlighet for 

gjennomføring av tiltak? 
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Til diskusjon 

• Er det behov for læringsmiljøundersøkelser? 

• Hvem bruker resultatene og til hva? 

• Hvor kommer læringsmiljøutvalget inn i bildet?  

• Hvem ”eier” undersøkelsene? 

• Hvorfor er svarprosenten så lav, og hva kan man gjøre 

med det? 

• Hva er veien fra undersøkelse til praktisk handling for et 

bedre læringsmiljø? 
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Takk til…  

• Lærestedene som har delt sine 

læringsmiljøundersøkelser med oss: 

• Universitetet i Bergen 

• Norges Idrettshøgskole 

• Kunsthøgskolen i Oslo 

• NTNU 

• Universitetet i Tromsø 

• Høgskolen i Vestfold 

• Høgskolen i Molde 

• Universitetet i Oslo 

• Norges Musikkhøgskole 

• Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 
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