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Læringsmiljø

Totaliteten av fysiske forhold, planer, lærestoff, læremidler, 

organisering og gjennomføring av undervisning, 

arbeidsformer, vurderingsformer, sosiale relasjoner og 

holdninger til læring 

Altså alle faktorer som kan påvirke studentens læring 



• The mediocre teacher tells. 

• The good teacher explains.

• The superior teacher demonstrates.

• The great teacher inspires.
William Arthur Ward 
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Læringsmiljø

• Godt læringsmiljø viktig i studenthverdagen

• Sentralt for studiekvaliteten

• Viktig med et læringsmiljø med vekt på

–Oppdatert kunnskap

–Pedagogisk kvalitet



Psykososialt læringsmiljø

• Psykologiske og sosiale forhold som har 

betydning for trivsel, helse og yteevne på 

lærestedet 

• Mellommenneskelige samspill og psykisk helse 

• Sosialt miljø, kultur og velferd bidrar til å fremme 

det psykososiale læringsmiljøet





Hva gjør vi for å fremme et godt 

psykososialt læringsmiljø?

• Hva er lærestedet sin rolle med tanke 

på å skape et godt psykososialt 

læringsmiljø? 

• Hva er betingelsene for et godt 

psykososialt miljø i fagmiljøet?



Hvordan legger vi forholdene til rette for et godt 

psykososialt læringsmiljø?

• Veiledningstjenester

• Studentundersøkelser

• Studiestart - mottak av nye studenter - fadderordning

• Undervisningsarealer

– Lesesalsplasser

– Grupperom

– Bibliotek

• Læringsmiljøpris

• Samarbeid med SiT

• Samarbeid med studentparlamentet

• Lokaler tilgjengelig for studentpolitikerne

• Studentmedvirkning

– Studenten står sentralt i utformingen av eget læringsmiljø

– Hver student kan bidra



Veiledning
«Han eksperimenterte også med 

forskjellige undervisningsmetoder på 

universitet til erstatning for de 

tradisjonelle forelesningene»



Læringsmiljøutvalget

- spiller det en rolle?



Hvilken rolle spiller LMU hos oss ved 

HiST?

• Sterk studentrepresentasjon gjør utvalget viktig

• Unik mulighet til å la studenter og ansatte sammen 

drive målrettet arbeid for et godt og inkluderende 

læringsmiljø

• Spesielt ansvar for å følge opp Handlingsplan

for tilrettelegging for studenter med nedsatt 

funksjonsevne

• Arbeider etter egne to-årige handlingsplaner

• Utfordring: å styrke utvalget slik at det får en 

tydeligere rolle i løpende beslutningsprosesser 

om helhetlig læringsmiljø ved HiST



For meg som Rektor handler 

LMU om

å løfte blikket og prioritere det 

som er viktig for studentenes 

læringsmiljø





Fokusområder for LMU i 2014-2016

• Mangfoldsperspektivet

– Inkluderende, åpent læringsmiljø som favner mangfoldet av 

studenter. Fremme universell utforming.

• Fysisk læringsmiljø

– Spesielt viktig i pågående byggeprosesser

• Psykososialt læringsmiljø

– God kommunikasjon med SiT for å identifisere behov for tiltak for å 

bedre studentvelferden ved HiST

– Arbeide for en samordnet veiledningstjeneste

• Organisatorisk læringsmiljø

– Styrke LMUs rolle og skape forankring i arbeidet med godt og 

helhetlig læringsmiljø. Dette inkluderer også det digitale 

læringsmiljøet.



Universell utforming av læringsmiljø

Det er to andre viktige begrep i UHL som stiller krav til utformingen av 

studenters læringsmiljø, og som skal være ledestjerne i arbeidet:

• Institusjonen skal tilstrebe at læringsmiljøet er utformet etter 

prinsippet om universell utforming. 

• Institusjonen skal legge studiesituasjonen tilrette for studenter 

med særskilte behov, så langt det er mulig og rimelig 

I praksis betyr universell utforming av læringsmiljøet: 

Alle studenter skal så langt som mulig inkluderes i ordinære løsninger. 

Reduserer behovet for tilrettelegging og individuelle 

tilpasninger  



Verktøy – undersøkelser og 

tilbakemeldinger

Utvikling av læringsmiljøet handler om å skape 

engasjement og aktivitet

• Dialogmøter med avdelingene
- Informasjon, befaring, lokalt eierskap, felles utfordringer

• Undersøkelser og tilbakemeldinger
- Helse- og trivselsundersøkelser, evalueringer, tilbakemeldinger 

fra studenter «Si din mening», avviksmeldinger, klager, m.m. 



Hvordan kan studentene bruke LMU?

• Engasjere seg som representanter i LMU

• Gi tilbakemelding og meld fra om feil, 

mangler, problemer. Bring videre saker som 

ikke blir løst på avdeling.

• Delta i undersøkelser som blir gjennomført. 

De brukes i arbeidet med å forbedre 

læringsmiljøet

• Derfor er det viktig at alle svarer?!


