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Læringsmiljøundersøkelsen – 2012. Hovedfunn  

Om undersøkelsen 

Læringsmiljø er alt som virker inn på studentenes mulighet til å tilegne seg kunnskap og gjennomføre 

studieløpet, herunder fysisk og psykisk helse, og et naturlig fokusområde for lærestedene.  

Undersøkelsen er gjennomført etter initiativ fra Universell, og med deltakelse av UiO, NTNU, UiS, 

UMB, Haraldsplass diakonale høgskole, samt høgskolene i Harstad og Nesna. 

Datainnsamlingen ble gjennomført elektronisk i perioden fra 13. mars til 22. april 2012. 
Undersøkelsen omfatter 5269 intervju med studenter på UiO, der svarandelen var 36%. 

Utvalget var norske heltidsstudenter inntil 35 år semesterregistrert på studieprogram eller årsenhet 
høst 2011 og vår 2012. Ikke videreutdanning eller innreisende utvekslings-studenter. 

Spørreskjemaet består av en basismodul og bakgrunnsspørsmål (demografi, studieprogresjon, 
studieansiennitet, finansiering o.l) som alle deltakerne brukte. I tillegg har UiO to egne spørsmål om 
fadderordningen. 

Undersøkelsen kartlegger hvordan studentene oppfatter sentrale deler av læringsmiljøet. Der ikke 

noe annet er nevnt, gjelder tallene nedenfor UiO. 

Hovedfunn 

I forhold til undersøkelsens tema er det et generelt inntrykk at de mest sentrale og systematiske  

forskjellene går mellom fakultetene, og i mindre grad mellom undergrupper basert på demografi o.a. 

Dette er en indikasjon på at undersøkelsen faktisk identifiserer ulikheter mellom disse enhetene. 

Dette kan dels skyldes ulik praksis, og dels ulik sammensetning av studentmassen på fakultetene. 

Det er også andre sammenhenger, som en tendens til mer negative svar fra de eldste studentene. 

Trivsel 

De fleste studentene på UiO trives godt ved utdanningsinstitusjonen, mens 1 av 10 trives dårlig.  

Hovedutfordringen er at noen bare trives middels godt. Det er samlet 3/10 av studentene som ikke 

trives godt. Det er 2 hovedgrupper blant fakultetene mht. dette. Trivselen er meget høy på MF, MN, 

OD og TF. På de andre fakultetene er den også høy, men på et lavere nivå. 

Studentene er også i stor grad fornøyde med selve studiet. Få er misfornøyde (5%). Om lag 3 av 10 

sier at de ikke er fornøyde. UV-studentene er overrepresentert blant disse. 

Undersøkelsen bekrefter den store betydningen sosiale forhold har for trivselen ved lærestedet, slik 

det også framkommer i helse- og trivselsundersøkelser blant studenter. Oppfatningen av kvaliteten 

på undervisningen er selvsagt også av avgjørende betydning for om studentene trives. Ellers tillegges 

studentenes fysiske – og psykiske helse størst vekt. 

3 av 10 studenter sier at de i liten grad føler seg som del av fagmiljøet på studiet de går på. 

Studentene på HF, JF, SV og UV er overrepresentert blant disse. 



Fakultetsstyret 15.10.2012 
SAK 1 

 2  

 

Det er like mange (3 av 10) av studentene på UiO som i stor grad føler seg som en del av fagmiljøet, 

og denne andelen er høyest på OD, og nest høyest på MF. 

• Trivselen på utdanningsinstitusjonen varierer fra 69 poeng på JF, opp til i underkant av 80 

poeng på MN, MF, OD og TF.  Trivselen er altså meget høy på de sistnevnte fakultetene1. 

• Studentene på JF mener at fadderordningen har betydning for trivselen som student (JF: 67. 

TF er lavest med 58, SV, MN er høyest med 69. Fadderordningen er derfor viktig. 

• Studentene på JF mener at festkulturen blant studentene har betydning for at studentene 

skal trives (her ligger JF høyest med 62). 

• I forhold til de andre fakultetene ved UiO mener jusstudentene at kvaliteten på 

undervisningen ikke er så viktig (UV er lavest med 78, JF og SV: 79, de øvrige ligger fra 80-86 

(TF er høyest med 86). 

Arbeidsmengde, -belastning og ambisjoner 

• 1/3 av studentene på UiO vurderer arbeidsmengden som for stor, mens få (8%) vurderer den 

som for liten. Når det gjelder egen studieinnsats så er det om lag 3 av 10 som vurderer den 

som for liten. 

 

• Studentene på OD vurderer i klart større grad enn andre arbeidsmengden på 

studieprogrammet som for stor. På TF og SV mener hhv. 18% og 13% at den er for liten. På 

andre fakultet enn OD vurderer relativt mange egen studieinnsats som for liten. 

• Studentene oppgir i gjennomsnitt at de bruker 31 timer per uke til sammen på organisert 

undervisning og selvstudier, og UiO ligger med dette på snittet for de deltakende 

lærestedene. 

• Det er stor forskjell i timebruken mellom fakultetene. Studentene på TF og HF bruker færre 

timer på studiene enn andre.  

• 7 av 10 studenter på UiO har ambisjoner om å være over gjennomsnittet mht. faglige 

ambisjoner, mens 8% har lave ambisjoner. 

 

• De høyeste andelene med lave ambisjoner er på TF og UV.  Jusstudentene har størst 

ambisjoner om å bli ‘blant de beste’ ved UiO (34%). JF ligger også langt oppe blant dem som 

har ambisjoner om å bli ‘over snitt’ (49%).  

Bruk av – og tilfredshet med - fasiliteter 

• Undersøkelsen kartlegger i detalj studentenes bruk av ulike fasiliteter, og hvordan dette 

varierer i undergrupper. 

• De aller fleste studentene på UiO er på campus flere ganger i uka.  

• Det trådløse nettet, øvelsesrom og biblioteket er fasilitetene med høyest brukertilfredshet. 

• Bruken av ulike fasiliteter varierer mye mellom fakultetene. 

                                                           
1
 Spørsmålet lyder: «Hvordan trives du som student ved din utdanningsinstitusjon?» 
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• 16% er misfornøyde med lesesalsplassene, og 14% med hhv. grupperom og kantinene. 

• Tilfredsheten med undervisningsrom, lesesalsplasser og PC-rom er relativt lav på juridisk 

fakultet. Disse studentene er også mindre fornøyde med det trådløse nettet. 

• Tilfredsheten med kantinen er lavest på det teologiske fakultetet. 

• Studentene ved JF er minst fornøyd med biblioteket. JFs studenter er også relativt lite 

fornøyde når det gjelder sosiale soner2. 

Læringsutbytte 

• Egenstudier og innleveringer/øvinger er aktivitetene flest sier at de lærer mye av.  

• 11% av UiO-studentene mener at de lærer lite av forelesningene, og 20% at de lærer lite av 

gruppearbeid i regi av studiestedet.   

• Forelesningene på HF, OD og TF får bedre tilbakemeldinger enn tilsvarende på andre 

fakulteter (JF ligger lavest)3. 

• Det er naturlige forskjeller mellom fakultetene. F.eks. gir studentene på OD i stor grad 

uttrykk for at de har stort læringsutbytte fra samtaler/diskusjoner med faglærere, mens 

studentene på Mat.nat i stor grad har læringsutbytte av gruppearbeid i regi av studiestedet.  

• Studentene på OD og MF rapporterer relativt lavt læringsutbytte av innleveringer/øvinger. 

Studentene på TF gjør tilsvarende mht. gruppearbeid organisert av studentene selv. Det er 

fristende å tolke dette som at de i liten grad gjennomfører slike aktiviteter. Juss-studentene 

rapporterer relativt lavt læringsutbytte av feltarbeid og annen praktisk øving4. 

• Studentene ved JF rapporterer om relativt godt utbytte av gruppearbeid i regi av lærestedet; 

det samme gjelder for innleveringer/øvinger. 

• Studentene ved JF rapporterer relativt lavt læringsutbytte av praksis. (MN er lavest, MF 

høyest, JF nest lavest sammen med HF). 

Oppfatning av vurderingsform5 

• Om lag ¼ av studentene synes at deres kompetanse i liten grad måles på en god og 

hensiktsmessig måte. Denne andelen er høyest på JF, SV og UV.  

Kontaktomfang med relevante aktører6 

• På generell basis har studentene på UiO sjeldnere kontakt med undervisningspersonell og 

studieveiledere, sammenlignet med studenter på andre universitet i målingen. Dette er 

likevel ikke absolutt, og forskjellene er ikke veldig store (med et visst unntak for UMB). 

 

• Det er store variasjoner mellom fakultetene. 

 

• 14% av de som bruker tilretteleggingstjenestene er misfornøyde.  

                                                           
2
 sittegrupper, pausekroker, uformelle samlingssteder 

3
 Spørsmålet lyder: «Hvor mye opplever du at du lærer av forelesninger?» 

4
 JF har ikke feltarbeid og faglige ekskursjoner; dette er nok grunnen til det lave tallet. Med praktisk øving 

menes for eksempel laboratoriearbeid 
5
 Spørsmålet lyder: «I hvor stor grad opplever du at din kompetanse blir målt på en god og hensiktsmessig måte 

(eksamen, karaktergivende innleveringer og aktiviteter)?» 
6
 kontakt hhv. minst 2-4 ganger per måned og minst hvert semester 
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I det følgende kommer spesifikke data som vi selv har plukket ut fra det foreliggende datamaterialet: 

- Kontakt med forelesere/lærere: JF ligger her lavest, og TF høyest.  

45% av jusstudentene mener at denne kontakten i liten eller i meget liten grad er tilstrekkelig, mens 

20% mener at den er stor eller i meget stor grad er tilstrekkelig. (JF har flest misfornøyde studenter). 

- Kontakt med annet undervisningspersonell7: Her ligger også JF lavest sammen med HF; MN, OD og 

MF ligger høyest. 

34 % av jusstudentene mener at denne kontakten i liten eller i meget liten grad er tilstrekkelig, mens 

15 % mener at den er stor eller i meget stor grad er tilstrekkelig. (JF har flest misfornøyde studenter). 

- Kontakt med studieveiledere: Her ligger JF lavest sammen med SV, med TF på topp.  

45% av jusstudentene mener at denne kontakten i liten eller i meget liten grad er tilstrekkelig, mens 

14% mener at den er stor eller i meget stor grad er tilstrekkelig. (JF har flest misfornøyde studenter). 

- Kontakt med medstudenter: Studentene rapporterer om stor kontakt med medstudentene. 

10% av jusstudentene mener at denne kontakten i liten eller i meget liten grad er tilstrekkelig, mens 

74% mener at den er stor eller i meget stor grad er tilstrekkelig. 

- Kontakt med studenttillitsvalgte: Her ligger JF lavest, MF høyest. 

30% av jusstudentene mener at denne kontakten i liten eller i meget liten grad er tilstrekkelig, mens 

19% mener at den er stor eller i meget stor grad er tilstrekkelig. (JF har flest misfornøyde studenter). 

- Kontakt med karrièrerådgivningen: JF ligger midt på treet sammenlignet med resten av UiO. 

45% av jusstudentene mener at denne kontakten i liten eller i meget liten grad er tilstrekkelig, mens 

10% mener at den er stor eller i meget stor grad er tilstrekkelig. (JF har flest misfornøyde studenter). 

- Kontakt med informasjonsskranke/studenttorg ol.: JF rapporterer relativt høy bruk av 

informasjonsskranke ol, med SV rett under. TF ligger høyest, og lavest ligger OD. 

24% av jusstudentene mener at denne kontakten i liten eller i meget liten grad er tilstrekkelig, mens 

25% mener at den er stor eller i meget stor grad er tilstrekkelig. (JF har sammen med UV flest 

misfornøyde studenter). 

- Psykososiale rådgivningstjenester fra samskipnaden: Her rapporterer JF om relativ hyppig kontakt, 

på linje med SV og TF. HF ligger høyest.  

23% av jusstudentene mener at denne kontakten i liten eller i meget liten grad er tilstrekkelig, mens 

10% mener at den er stor eller i meget stor grad er tilstrekkelig. (JF har flest misfornøyde studenter). 

- Tilretteleggingstjenesten for studenter med nedsatt funksjonsevne: Her ligger JF øverst sammen 

med HF og UV. 

                                                           
7
 Øvingslærere, hjelpelærere, undervisningsassistenter o.l 



Fakultetsstyret 15.10.2012 
SAK 1 

 5  

 

14% av jusstudentene mener at denne kontakten i liten eller i meget liten grad er tilstrekkelig, mens 

8% mener at den er stor eller i meget stor grad er tilstrekkelig.  

- Internasjonalt kontor: Her ligger JF på snittet ved UiO. 

20% av jusstudentene mener at denne kontakten i liten eller i meget liten grad er tilstrekkelig, mens 

9% mener at den er stor eller i meget stor grad er tilstrekkelig. (JF har flest misfornøyde studenter). 

Funksjonsnedsettelse og tilrettelegging 

• 1/3 av studentene på UiO sier at de har varig skade, sykdom eller funksjonsnedsettelse, - noe 

som er på snittet i målingen. Hoveddelen av dette er knyttet til allergi, astma eller eksem, 

samt psykiske/emosjonelle plager. 

• Det er store forskjeller mellom fakultetene. 

• 6 av 10 studenter med varig funksjonsnedsettelse på UiO sier at denne påvirker 

gjennomføringen av studiet på en negativ måte, og halvparten så mange  - 1 av 3 – sier at 

denne påvirker deres deltakelse i det sosiale miljøet på studiestedet på en negativ måte. 

• Blant studenter med funksjonsnedsettelser på UiO så er det en nesten like stor andel som 

sier at lærestedet ikke tilbyr – eller at de ikke får nok tilrettelegging (samlet 12%), som 

andelen som opplever at de får den tilretteleggingen de trenger (14%). 

Trivsel og vurdering av studieprogrammet/-stedet 

Trivsel på utdanningsinstitusjonen 

• De fleste studentene trives godt ved utdanningsinstitusjonene, og få trives dårlig. Andelen 

som trives meget godt er høyest på UMB, og andelen som trives middels godt eller dårlig er 

lavest på NTNU og Haraldsplass. 

• Lærestedene har i liten grad et direkte trivselsproblem, men hovedutfordringen er at en del 

bare trives middels godt. 

• Studentene på HiNesna og UiS rapporterer et noe lavere trivselsnivå enn studentene på 

andre læresteder. 

• Fra andre undersøkelser er det kjent at studentene på UiS i relativt høy grad bor hjemme 

eller eier egen bolig, og at andelen innflyttere til studiestedet er relativt lav. Dette bidrar 

trolig negativt i forhold til involvering i – og oppfatning av studentmiljøet, som er en viktig 

faktor for studentenes trivsel. 

• Undersøkelsen viser at trivselen på UiO er på et høyt nivå på tvers av undergrupper, og at det 

er relativt liten variasjon. 

• Trivselen på utdanningsinstitusjonen varierer fra 69 poeng på JF, opp til i underkant av 80 

poeng på MN, MF, OD og TF.  Trivselen er altså meget høy på de sistnevnte fakultetene. 

Fornøyd med studiet 
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• 7 av 10 er fornøyd med selve studiet. Andelen som ikke er fornøyd er høyest på HiNesna, og 

andelen fornøyde høyest på NTNU, UMB og Haraldsplass. 

• Få – hver 20. student – er misfornøyde med selve studiet på UiO. 

• Tilfredshetsnivået med selve studiet er noe lavere enn det som tidligere ble vist for den 

generelle trivselen ved utdanningsinstitusjonen. 

• Bakgrunnsdata viser en moderat samvariasjon mellom trivsel ved utdanningsinstitusjonen og 

tilfredsheten med selve studiet (Pearsons r=0,54). 

• Tilfredsheten med studiet er – naturlig nok – lavest blant de som ikke har fått oppfylt sitt 

førsteønske. 

• Variasjonene i tilfredshet mellom undergrupper er likevel ikke store. 

• Det er betydelige forskjeller mellom fakultetene. Tilfredsheten med studiet er høyest på MF 

og TF, og mer enn 10 poeng høyere enn på UV som ligger lavest8. 

Trivselselementer 

• Studentene er spurt om betydningen av ulike faktorer for deres trivsel som studenter. 

Oversikten bekrefter den store betydningen av sosiale forhold, slik det også framkommer i 

helse- og trivselsundersøkelser blant studenter.  

• Oppfatningen av kvaliteten på undervisningen er likevel viktigst. 

• Studenter som trives dårlig tilskriver i relativt liten grad det sosiale miljøet, egen psykisk 

helse og undervisningskvalitet positiv betydning, sammenlignet med de som generelt trives 

godt.  

Konkurranseforhold mellom studentene på studieprogram 

Få mener at det er negative konkurranseforhold mellom studentene, med unntak for UiO, der 15% 

har en slik oppfatning. Her er det naturlig å forvente forskjeller mellom ulike fakulteter. 

• Over halvparten av studentene på juridisk fakultet opplever at læringsmiljøet preges av et 

negativt konkurranseforhold mellom studentene. 

• Også på Odontologisk fakultet har relativt mange en slik oppfatning (22%).  

Bakgrunnsinformasjon 

Studieprogresjon 

Studieprogresjon: Har du oppnådd den studieprogresjon som du selv forventet? 

• For JF har 63% svart ja, 30% nei, og 7 vet ikke. (OD ligger høyest mht ja-svar, og HF er lavest). 

                                                           
8
 Spørsmålet lyder: «Hvor fornøyd er du med selve studiet?» 
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Studieprogresjon: Har du oppnådd den studieprogresjonen utdanningsinstitusjonen forventet? 

• For JF har 56% svart ja, 26% nei, og 18 vet ikke (OD ligger høyest mht ja-svar og HF er lavest). 

De viktigste årsakene til forsinket progresjon - UiO (flere svar mulige): 

• For liten egeninnsats (53%) 

• Jobb (36) 

• Sykdom (28) 

• Faglige utfordringer (26) 

• Fritidsinteresser (19) 

• Familieforhold/omsorg for barn (15) 

• Verv (14) 

• Frivillig arbeid (14) 

• Nedsatt funksjonsevne (9) 

• Reise (6) 

• Svangerskap/fødsel (2) 

Er studiet du går på nå ditt førstevalg da du søkte? 

• JF: 92% oppgir at jus var førstevalget, 11% at jus var andrevalget. For 6% var jus 

tredjevalget/lavere. JF er så vidt slått av MF, hvor 93 hadde dette studiet som førstevalg. 

Lavest ligger TF med 78. 

Skifte av studieprogram 

Hvor mange ganger har du skiftet studieprogram i løpet av studietiden? (overgang fra ba til ma ikke 

medregnet): 

• 69% av studentene ved JF har aldri skiftet studieprogram, mens 25% har skiftet 

studieprogram en gang. 4% har skiftet studieprogram 2 ganger, og 2% har skiftet 

studieprogram 3 ganger/flere. JF ligger høyest på samme nivå som MN. TF ligger lavest med 

48. 

Andelen innflyttere 

Regner du deg som innflytter til byen/stedet du studerer på? 

• 65% svarer ja fra JF, 37 svarer nei. 8% pendler. 

• Høyest andel innflyttere har UV med 66%, og lavest andel har OD med 50. 

Sivil status 

• 4% av studentene ved JF er gift, 31% har samboer, 20% har kjæreste/bor alene, 44% er singel, 

og 2% oppgir annet. 

Finansiering av studiet – hovedkilde 

Hvordan finansierer du i hovedsak din studietid? 
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• Undersøkelsen viser at 73% av studentene ved JF har Lånekassen som hovedkilde, 19% 

oppgir arbeid, ingen oppgir NAV som kilde, 4 % oppgir familie, 3% bruker egne midler, og 1% 

oppgir annet. TF ligger høyest ang Lånekassen som hovedkilde (81), og UV ligger lavest med 

Lånekassen som hovedkilde (70). 

Andel med omsorg for barn under 18 år: 

• 3,1% ved JF har omsorg for barn under 18 år. Høyest tall finner vi på TF (13,6) og lavest ved 

SV (3%) 

Tilleggsspørsmål 

Deltakelse i fadderordning ved studiestart 

• Dette spørsmålet er bare stilt på UiO. 

• En klar majoritet deltok helt eller delvis i fadderordning. Det er forskjeller mellom 

fakultetene, men den klareste sammenhengen er mot alder. Dette kan skyldes at flere faktisk 

deltar nå, endringer/utvikling av ordningen, og/eller at noen studenter ikke husker at de 

deltok etter hvert som de blir eldre. 

• 62% av studentene ved JF har deltatt i fadderordning el lignenede opplegg rundt studiestart 

da de var nye studenter på nåværende studieprogram. JF ligger høyest, OD ligger lavest (35). 

• ¾ av de som deltok har fortsatt kontakt med noen fra faddergruppen. Blant de som deltok 

helt så er denne andelen 86%. Det er forskjeller mellom fakultetene, men det største avviket 

er en høy andel uten fortsatt kontakt blant de eldste studentene. 

Trivsel på utdanningsinstitusjonen avhengig av deltakelse i fadderordning: 

• Studien viser trivselen ved utdanningsinstitusjonen avhengig av deltakelse i fadderordningen 

og om de fortsatt har kontakt med noen fra faddergruppen. 

• Tilfredsheten er høyest – og meget høy blant de som deltok for fullt i fadderordning, og som 

fortsatt har kontakt med noen fra faddergruppen. 

 

 


