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Lovens krav til Læringsmiljø 

(3) Ved institusjonen skal det være et læringsmiljøutvalg 

som skal bidra til at bestemmelsene i første og annet ledd 

blir gjennomført. Utvalget skal delta i planleggingen av 

tiltak vedrørende læringsmiljø, og nøye følge 

utviklingen i spørsmål som angår studentenes sikkerhet 

og velferd  

(4) Institusjonens arbeid med læringsmiljøet skal 

dokumenteres og inngå som en del av institusjonens 

interne system for kvalitetssikring etter § 1-6.  
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NOKUTs evalueringskriterier ift. læringsmiljø 

NOKUTs 1. syklus av evalueringer av KS-

systemer 

Kriterium 9 nevner læringsmiljø eksplisitt 

studentenes aktive medvirkning i 

kvalitetsarbeidet og fokus på det totale 

læringsmiljøet 
 

(Andre kriterier har også vært relevante ift. vurdere 

institusjonens kvalitetssikring av. læringsmiljø, f.eks. 

kriterier som omhandler medvirkning i kvalitetsarbeid, 

dokumentasjon og oppfølging)  
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Hva evalueringene sa om læringsmiljø/LMU 

Evalueringer 2003 t.o.m. 2006 (35 institusjoner): 

Akkrediterte institusjoner må ha KSS (statlige + søkere) 

• Kjenner krav til KSS i lov og forskrift 

• Har opprettet LMU 

• Synes å være opptatt av læringsmiljø 

• 16 institusjoner får råd om videreutvikling m.h.t. LMU: 

Klargjøre LMUs rolle og oppgaver i kvalitetsarbeidet 

Økt synlighet 
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Hva evalueringene sa om læringsmiljø/LMU 

Evalueringer 2007 – februar 2010 (41 institusjoner): 

Ny lov: Alle som tilbyr høyere utdanning må ha KSS  

• Ikke alle kjenner krav til KSS i lov og forskrift 

• En del opprettet LMU etter administrativt møte med 

NOKUT 

• Synes å være opptatt av læringsmiljø 

• En del svært små institusjoner – mye er uformelt, raske 

ad hoc løsninger på problemer 

• 18 institusjoner får råd om videreutvikling m.h.t. LMU: 

Klargjøre LMUs rolle og oppgaver i kvalitetsarbeidet 
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Noen tanker om LMUs plass i kvalitetssikring 

• LMU bør ha definert rolle og ansvar 

• Ansvar/medvirkning i undersøkelse om læringsmiljø 

• Ansvar/medvirkning i analyse av slike undersøkelser og 
kunne foreslå tiltak 

• Forslag til tiltak må inn i beslutnings-, plan- og 
budsjettprosesser 

• Kan være OK med eget budsjett (selv om mange tiltak 
vil måtte tas over ordinært driftsbudsjett) 

• Organisering som bidrar til kontinuitet og 
gjennomslagskraft, sekretærhjelp 

• Synlighet 

• Ev. opplæring av nye medlemmer 
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NOKUTs 2. syklus av evaluering av kvalitetssikringssystemer - 

Fokus på institusjonenes bruk og nytte av systemet  

 

Sentrale områder for institusjonenes kvalitetssikring 
 

• Kunnskaps- og studiekultur 
 

• Studienes innhold, læringsmål og kvalifikasjoner  
 

• Undervisning, veiledning og arbeidsformer 
 

• Vurderingsformer, vitnemål og resultatoppnåelse 
 

• Infrastruktur, administrasjon og det totale 
læringsmiljøet 
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Reviderte evalueringskriterier  

Systemet evalueres ut fra 5 ”knipper” med kriterier:  

• Stimulans til kvalitetsarbeid og kvalitetskultur 
 

• Mål, plan og ledelsesforankring 
 

• Innhenting av dokumentert informasjon om kvalitet 

i studiene 
 

• Analyse, vurdering og rapportering 
 

• Bruk av kunnskap til kvalitetsforbedring 
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Stimulans til kvalitetsarbeid og 

kvalitetskultur 

Det vil bli lagt vekt på 

• at kvalitetssikringssystemet fremmer bred 

deltakelse i kvalitetsarbeidet blant ansatte og 

studenter og deres demokratiske organer 
 

• at informasjon og vurderinger er dokumenterte og 

tilgjengelige  
 

• at kvalitetssikringssystemet stimulerer til et 

kvalitetsarbeid som er preget av åpenhet, 

engasjement og forbedringsvilje 
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Akkreditering av studier 

KDs forskift § 3-1. Akkreditering av studier  

(4) En forutsetning for akkreditering av studier er at 

kravene i lov om universiteter og høyskoler er 

oppfylt, jf. også denne forskrift § 2-1. Eventuelle 

forskrifter og rammeplaner fastsatt med hjemmel i lov 

om universiteter og høyskoler § 3-2, skal legges til 

grunn for akkrediteringen  
 

Forslag i NOKUTs nye forskrift : § 4-1 Grunnleggende 

forutsetninger for akkreditering skal være fylt 

c) læringsmiljøutvalg 
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Akkreditering av studier 

NOKUTs forskrift 

Krav til studieplan, fagmiljø, infrastruktur, 

internasjonalisering og kvalitetssikring av studiet 
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Akkreditering av institusjon 

Standarder gitt i KDs forskrift og utfyllende kriterier 

gitt av NOKUT, omfatter krav til: 

Utdanning som primærvirksomhet, organisering og 

infrastruktur, forsknings- og faglig eller kunstnerisk 

utviklingsvirksomhet, ansatte, akkrediterte 

studietilbud, uteksaminering av kandidater, 

nasjonale og internasjonale nettverk 

 

 

 


