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Felles nasjonal læringsmiljøundersøkelse i 2012 

Universell arbeider på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet som nasjonal pådriver for universell 

utforming, inkluderende læringsmiljø og utdanningsinstitusjonenes læringsmiljøutvalg (LMU) i 

høyere utdanning.  Universell har alle utdanningsinstitusjoner som målgruppe. 

Som et ledd i Universell sitt arbeid med læringsmiljø ønsker vi å tilby alle NOKUT-akkrediterte 

universiteter og høgskoler en felles norsk læringsmiljøundersøkelse. Vedlagt er et prospekt som 

viser hva tilbudet går ut på. 

Mange læresteder har de siste årene gjennomført eller ønsker å gjennomføre 

læringsmiljøundersøkelser blant sine studenter. Undersøkelser av denne typen blir sett på som 

viktig for å utvikle læringsmiljøet ved institusjonene i henhold til både kravene i UH-loven og 

lærestedenes egne målsetninger. Utvikling av gode læringsmiljøundersøkelser er imidlertid både 

tid- og ressurskrevende, og det er fra flere læresteder ytret ønske om nasjonal koordinering på 

dette området. I tillegg til kvalitetssikring, vil dette være ressursbesparende og vil også medføre 

muligheter for å sammenligne resultater på tvers av institusjonene.  

I utviklingen av en felles norsk læringsmiljøundersøkelse, har Universell knyttet til seg TNS 

Gallup og avdelingsleder Truls Nedregård. TNS Gallup og Nedregård spesielt, har lang erfaring 

med lignende undersøkelser, og står blant annet bak Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 

(SHoT) fra 2010. Det er videre opprettet en arbeidsgruppe bestående av representanter fra 7 

universiteter og høgskoler, i tillegg til Norsk Studentorganisasjon, Universell og TNS Gallup 

som i løpet av oktober og november 2011 utformer spørsmålene i undersøkelsen. Alle læresteder 

vil også få tilbud om å komme med innspill til innholdet og utformingen av undersøkelsen før 

denne ferdigstilles.  

Universell står for finansiering av utviklingen av spørreskjemaet, mens lærestedene som ønsker å 

bruke undersøkelsen vil stå for kostnadene knyttet til gjennomføring og analyse (se tilbudet fra 

TNS Gallup i prospektet). Den første felles datainnsamlingsperioden gjennomføres i tidsrommet 

februar/mars 2012. Universell vil i begynnelsen av desember 2011 sende ut et formelt 

tilbudsbrev til institusjonene med en svarfrist som går ut ved årsskiftet.  

Institusjonenes bidrag blir å definere og sende inn utvalg av resipienter til TNS Gallup samt å 

gjøre undersøkelsen kjent blant institusjonens studenter. Eierskapet til datasettet (funnene) ligger 

hos institusjonen og kan fritt benyttes. Spørreskjemaet og tilhørende moduler eies av Universell 

og kan videre benyttes av institusjonene etter avtale.  

 



 
Vår dato: 

28.10.2011 

Vår referanse: 

2011/12026 
   

 

Læringsmiljøundersøkelsen vil gjøre det mulig å foreta referansemålinger opp mot andre 

institusjoner som også har deltatt i undersøkelsen og har sammenlignbare data. Universell håper 

at en med dette kan dele gode erfaringer på tvers av sektoren og på den måten bidra til bedre 

kunnskap om gode læringsmiljøtiltak. Samtidig vil en undersøkelse som denne være et nyttig 

verktøy for institusjonens arbeid med læringsmiljø. Dette gjelder både for institusjoner som aldri 

har gjennomført en slik undersøkelse før, men også for institusjoner som ønsker å måle hvordan 

en ligger an i forhold til tidligere undersøkelser. 

 

Vi håper på bred interesse i sektoren for å bruke denne læringsmiljøundersøkelsen. For spørsmål 

knyttet til prosjektet, ta gjerne kontakt med Universell ved Bjørnar Kvernevik på epost 

bjornar.kvernevik@ntnu.no.  
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