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NTNUs strategi 

• ”Studiene skal foregå i et læringsmiljø med 

høy faglig og pedagogisk kvalitet, og være 

preget av kulturelt mangfold. ” 

• ”Skape et fremragende studiemiljø i nært 

samarbeid med studentorganisasjoner og 

Studentsamskipnaden.” 
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Mål for NTNUs læringsmiljø 

• ”80 % av studentene opplever et positivt 

læringsmiljø”. 

• Målet er satt i samsvar med mål for 

arbeidsmiljøet. 

• Men vi er oppmerksomme på den andre 

enden av skalaen – vi kan ikke være 

tilfredse dersom 4 000 studenter ikke 

opplever et positivt læringsmiljø. 
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Ikke glemt etter 100 år 
 ”Høiskolen vil gjøre dere til studerende, vi, 

Samfundet, vil gjøre dere til studenter. Den er 
blind som ikke øiner kløften mellom disse to ords 
betydning. Den som blott er det første uten å 
være det annet, han blir ingen mann, intet helt 
menneske - han kan i høiden drive det til 
professor.”                – Edgar Bonsak Schieldrop 
 

Foto: Kim Joar Bekkelund 

http://www.flickr.com/photos/kimjoarr/219272236   

http://www.flickr.com/photos/kimjoarr/219272236


NTNUs Læringsmiljøundersøkelse 2010 – Ole K. Solbjørg – ole.solbjorg@ntnu.no 

Vår definisjon av læringsmiljø 
• Studenten – NTNUs viktigste ressurs. 

• Man kan ikke kreve et godt læringsmiljø; 

men man kan være en del av et. 



NTNUs Læringsmiljøundersøkelse 2010 – Ole K. Solbjørg – ole.solbjorg@ntnu.no 

Samarbeid og involvering 

• Før vi kunne spørre studentene måtte vi 

bli enige med oss selv.  

• Derfor gjorde vi et grundig arbeid med å 

beskrive ”NTNUs læringsmiljø” som 

grunnlag. 

• Involverte LMU, STi, Studentservice, 

UBiT, RFSF, Uniped, AltUnd, fagmiljøene. 
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Spørreskjemautvikling 

• Arbeidsgruppe 

– Læringsmiljøutvalget 

– Rådet for studenter med funksjonsnedsettelse 

– Seksjon for studentservice 

– Studenttinget 

– Universitetsbiblioteket 

– To studieprogramledere 
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Viktige avveininger 

• Avgrensning av spørreskjemaet - 

breddeundersøkelse eller utvalgte tema. 

• Populasjonsundersøkelse eller utvalg. 

• Avgrensing mot andre undersøkelser. 

 

 

Foto: Keven Law 

http://www.flickr.com/photos/kevenlaw/2576870401/  

http://www.flickr.com/photos/kevenlaw/2576870401/


NTNUs Læringsmiljøundersøkelse 2010 – Ole K. Solbjørg – ole.solbjorg@ntnu.no 

Våre valg 

• Breddeundersøkelse 

– Første gang vi gjennomfører en slik undersøkelse 

anså vi det som viktig å gi mulighet til å gi 

tilbakemelding på mest mulig. 

• Populasjonsundersøkelse 

– Læringsmiljøet er studentenes arbeidsmiljø. Derfor er 

det viktig at alle får dele sine erfaringer. 

• Avgrenset spørsmål i samarbeid med SiT som 

gjennomfører Helse- og trivselsundersøkelse. 
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Tematisering av undersøkelsen 

• Undervisning og læringsarbeid 

• Sosiale forhold 

• Mobbing eller uønsket seksuell oppmerksomhet 

• Tilgang til, bruk av og kvalitet på læringsareal 

• Studie- og studentveiledning 

• Tilgang til og bruk av litteratur og læremidler 

• Bruk av digitale verktøy 

• Bakgrunnsinformasjon 
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Hvordan nå ut til studentene 

• Meldinger på intranettet ”Innsida” 

• Meldinger i It’s learning ved utsending 
og purring 

• Annonse i Under Dusken ved utsending 

• Plakater rundt på campusene og på 
instituttkontor med mer, ved hjelp av 
Studenttinget. 

• Prorektors blogg 

• Egen nettside med mer informasjon 

• Og ikke minst 17 187 eposter 
 

 

Foto: Tom Klassy 

http://www.flickr.com/photos/latitudes/272405965/  

http://www.flickr.com/photos/latitudes/272405965/
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Et klokt grep..  

• Som vi spør gir vi svar 

– Studentene ble gjennom skjemaet utfordret til å 

ransake sin egen opplevelse av læringsmiljøet. 

– Også dramatiske spørsmål som kan gjøre at 

studenter vurderer at de ønsker støtte eller vil følge 

opp en sak. 

– På slutten av skjemaet la vi derfor inn en oversikt 

over alle enheter, organisasjoner, seksjoner osv. med 

kontaktinformasjon og eksempler på hvilke tema de 

har som interesse og ansvarsområde  
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Utfordrende databehandling 

• FS har ”alt”, men kan vi bruke dataene? 

• Vi valgte å spørre om bakgrunnsdata i 

stedet for å bruke data fra FS.  

– Mange vet tydeligvis ikke hvilket 

studieprogram de tilhører 

– Eller hvor de kommer fra 

• Mye manuell koding i ettertid!  

• Moral: Data - if you’ve got it, use it… 
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Veien videre 

• Offentliggjøring 

– Egentlig ”indremedisinsk”, men offentligheten 
må få også få relevant innblikk. 

– Spesielt utfordrende mht. sensitive data. 

• Oppfølging 

– Involvering på forhånd ga svært god prosess i 
utviklingsfasen. 

– Håper at dette også fører til aksept av 
resultatene og er grunnlag for felles innsats 
for videreutvikling av læringsmiljøet. 


