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Til universiteter og høgskoler 

 

Felles norsk læringsmiljøundersøkelse, endelig versjon og 
endring av frister 

Spørreskjemaet til den felles norske læringsmiljøundersøkelsen er nå ferdigstilt, og er vedlagt i 
papirversjon. Det tar ca 12,5 minutter å gjennomføre spørreskjemaets basismodul og 
bakgrunnsspørsmål. Etter dette vil det kun være snakk om eventuelle kosmetiske endringer av 
skjemaet. I tilbakemeldingene vi har mottatt etter første utkast til spørreskjemaet har det blitt 
reist enkelte spørsmål av generell og prinsipiell karakter som vi ønsker å gi tilbakemelding om. 
Vi ønsker også å orientere om at vi har utsatt fristene for gjennomføring av undersøkelsen 
våren 2012.  

Behandling av sensitive opplysninger 

Det har kommet spørsmål om hvorvidt man bør stille spørsmål om fysisk og psykisk helse som 
vi gjør i spørsmål 20 med oppfølgingsspørsmål, og hvorvidt det er nødvendig å søke konsesjon 
fra Datatilsynet for å innhente denne typen opplysninger. I følge Norsk Samfunnsvitenskapelig 
Datatjeneste (NSD) som er personvernombud for forskning, kan Universell søke Datatilsynet om 
konsesjon på vegne av alle deltakerne i prosjektet, noe som vil bli gjort. Personvernet i 
spørreundersøkelsen er videre ivaretatt ved følgende:  

 Det er frivillig å svare på undersøkelsen. 

 Når det gjelder spørsmålene som omhandler helseopplysninger er det lagt til et 
svaralternativ, “ønsker ikke å svare”, slik at ingen tvinges til å besvare dette spørsmålet. 

 Studentenes opplysninger vil videre bli behandlet konfidensielt. Registeret som gjør det 
mulig å koble person til svar vil kun befinne seg hos TNS Gallup og vil bli slettet så snart 
analysen av materiellet er klar.  

 På små læresteder og fagenheter kan det være at utvalget blir så lite at det likevel kan 
være fare for å kunne identifisere enkeltstudenter. I slike tilfeller vil ikke rapportene 
inneholde dette materiellet. Alle data blir anonymisert fra TNS Gallup før de sendes 
tilbake til lærestedene.  
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 Læresteder som ønsker å få tilgang til rådataene (ikke-anonymiserte data) fra 
undersøkelsen må selv søke Datatilsynet om konsesjon for dette.  

Vi er av den oppfatning at tilgjengelighet for studenter med varig sykdom, skade eller 
funksjonsnedsettelse er et aspekt av læringsmiljøet som det er viktig å stille spørsmål om da 
det pr i dag finnes lite informasjon om læringsmiljøet for denne studentgruppen som 
lærestedene er lovpålagt å legge til rette for.  

Endring av tidsfrister 

Vi har fått tilbakemeldinger fra en del læresteder på at de ønsker mer tid til å forankre 
gjennomføringen av undersøkelsen og til å gjøre undersøkelsen kjent blant studentene. På 
grunn av dette har vi valgt å forskyve startdato for gjennomføringen to uker frem i tid. Enkelte 
andre datoer vil også bli forskjøvet tilsvarende. De fristene som nå gjelder er: 

 14. februar: Frist for å gjøre avtale med TNS Gallup om gjennomføring av undersøkelsen 

 28. februar: Frist for oversendelse av utvalg (registerdata, epostadresser, osv) 

 12. mars: Utsending av spørreskjemaet til studentene ved de aktuelle lærestedene. 
Gjennomføringsperioden avsluttes uka før påske 

 30. mai: Resultater og rapportering fra TNS Gallup   

Hva skjer videre? 

Læresteder som ønsker å kjøre læringsmiljøundersøkelsen på sitt lærested med oppstart i mars 
2012 må gjøre følgende 

 Ta kontakt med TNS Gallup ved avdelingsleder Truls Nedregård innen 14. februar for å 

gjøre en avtale om gjennomføring av undersøkelsen 

 Oppnevne en kontaktperson på lærestedet. Kontaktinformasjon til denne personen må 

oversendes til TNS Gallup. 

 Foreta utvalg av hvilke studenter som skal motta undersøkelsen og lage oversikt over 

tilgjengelig registerdata for utvalget. Dette kan for eksempel gjelde epostadresser, 

fordeling på fakultet/avdeling, studieansiennitet, kjønn og alder. TNS Gallup har en mal 

på dette som vil oversendes til de lærestedene som nå gjør en avtale om å kjøre 

undersøkelsen.  

 I samarbeid med TNS Gallup, foreta eventuelle lokale justeringer av spørreskjemaet 

(velge ut tilleggsspørsmål og egendefinerte spørsmål i tillegg til basismodulen og 

integrere disse i spørreskjemaet) 

 Utarbeide følgebrev til studentene som skal motta undersøkelsen. TNS Gallup har 

forslag og eksempler til hva et slikt følgebrev bør inneholde. 

 Profilere læringsmiljøundersøkelsen blant studentene på lærestedet for å sikre god 

oppslutning og deltakelse. Vurdere incentivordninger, for eksempel muligheten til å 
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vinne noe ved å delta. Ta kontakt med Universell eller TNS Gallup for tips om hvordan 

man kan øke deltakerprosenten. 

 Underskrive avtale med TNS Gallup om håndtering av personopplysninger.  

 

Kontaktinformasjon til Truls Nedregård, ved TNS Gallup:  

Telefon: 91 62 75 35, e-post: truls.nedregaard@tns-gallup.no 

Gjentakelse i 2013 

Målsetningen med en læringsmiljøundersøkelse av denne typen er den skal kunne brukes flere 
ganger og at man kan samle opp sammenlignbare data over tid. Vi tar derfor sikte på å kjøre en 
ny runde med felles læringsmiljøundersøkelse i 2013, så læresteder som ikke deltar i første 
omgang vil ha mulighet til å kjøre undersøkelsen om ett år.  

Takk 

Vi takker høgskolene i Bergen, Hedmark, Vestfold og Volda, Universitetet for miljø- og 
biovitenskap, Universitetene i Oslo, Bergen, Stavanger og Agder, NTNU, Mediehøgskolen 
Gimlekollen, Lovisenberg diakonale høgskole og Samisk høgskole for grundige og konstruktive 
innspill.  

Universell ønsker også å takke Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Vestfold, Mediehøgskolen 
Gimlekollen, Universitetet for miljø- og biovitenskap, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo 
og NTNU for deltakelse i arbeidsgruppa som har utviklet spørreskjemaet. 

 

Vi minner om at all informasjon om prosjektet også er å finne på vår nettside 
www.universell.no  

 

Vennlig hilsen  

 

Anne Nylund 

Rådgiver 

  


