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Utkast til læringsmiljøplattform for UiO  
 

Bakgrunn  
 
Hvordan svarer UiO på de utfordringene som kom fram i UiOs resultater fra årets SHoT-
undersøkelse 2018? I LMUs møte 26. september ble det avholdt en workshop som hadde som 
formål å identifisere et verdigrunnlag for læringsmiljøet som sikrer studentene en større 
opplevelse av mestring, mening og tilhørighet. På møtet ble det bestemt at en arbeidsgruppe 
skulle jobbe med forslag til skisse til en “læringsmiljøplattform for UiO”. Forslaget legges 
frem for LMU den 13. november.   
 

Arbeidsgruppen 
 
Arbeidsgruppen har bestått av følgende personer:  
 
Håkon Reinertsen Borgos (student) 
Brit Heidi Rustad (Realfagbiblioteket) 
Knut Martin Mørken (MN) 
Leif Johnny Johannessen (EA) 
Mette Torp Christensen (sekretær, AF) 
 
Arbeidsgruppen har hatt 2 møter, og hatt løpende kontakt mellom møtene.  
  

Arbeidsgruppens faglige vurderinger  
 
Arbeidsgruppen har brukt tid på drøfting av tilnærmingsmåte og faglige grunnlag for 
utforming av en læringsmiljøplattform.  Arbeidsgruppen ble enige om at det vi ønsker er å 
definere en felles læringsmiljø-kultur for UiO som institusjon, som har som mål å ta vare på 
studentene og deres grunnleggende behov. Arbeidsgruppa kom til enighet om at det som bør 
adresseres i en slik læringsmiljøplattform er studentenes behov for sikkerhet, tilhørighet og 
verdi (forstått som selvverd/selvfølelse, det å bli verdsatt og det å verdsette andre). Den 
faglige forankringen for en slik tenkning ligger i en helhetlig teori for menneskelig atferd, 
innenfor psykologien kalt humanistisk psykologi, i sin tid anført av Abraham Maslow. (For 
videre lesning om det faglige grunnlaget, se vedlegg 1 “verdigrunnlag for læringsmiljø”).   
 

Videre arbeid   
 
Det ble enighet i gruppa om at en læringsmiljøplattform for UiO ikke bør være lang og 
omfattende, og begrenses til noen hovedpunkter som danner basis for plattformen. Hva som 
skal legges i hovedpunktene vil naturlig nok være gjenstand for diskusjon.  
 
Arbeidsgruppen ønsker at LMU tar stilling til det videre arbeidet med plattformen ut i fra 
utkastet som arbeidsgruppen her legger fram.   
 
Arbeidsgruppen ber også LMU om tilbakemelding på om de ønsker arbeidsgruppen skal 
jobbe videre med forslaget, og i så fall om arbeidsgruppen eventuelt skal utvides med et 
medlem til med relevant fagbakgrunn som kan bidra til det faglige fundamentet for det videre 
arbeidet med læringsmiljøplattformen.  
 

 
Vedlegg 1) “Verdigrunnlag for læringsmiljø” Knut Mørken og Hanne Sølna 
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Læringsmiljøplattform for UiO   
 
Med denne læringsmiljøplattformen vil UiO ta et helhetlig og tydelig ansvar for 
læringsmiljøet ved institusjonen.   
 

Grunnleggende verdier for UiOs læringsmiljø 
 
UiO skal ha et læringsmiljø som legger til rette for:    
 

 God helse og trivsel  

 Trygghet og tillit 

 Samarbeid og deling 

 Personlig utvikling og idé- og perspektivmangfold 

 Læringslyst  
 

 

Spesifikt om fysisk og digitalt læringsmiljø 
 
UiO skal ha læringsarealer som: 

 er trygge, fleksible, inspirerende, sosiale og flerfunksjonelle 

 har variert service- og tjenestetilbud 

 kan fungere som faglige, sosiale og kulturelle møteplasser  

 legger til rette for tverrfaglighet og samarbeid  
 

Spesifikt om læringssituasjonen 
 
I undervisningssituasjonen skal det legges til rette for:  
 

 selvstendighet (autonomi) faglig,  

 trygghet og tillit mellom studenter og lærer og studentene i mellom 

 læring i fellesskap 

 åpenhet for spørsmål og tilbakemeldinger  

 å våge å si i fra 

 å kunne prøve og feile 

 forutsigbarhet  

 støtte til å ta gode valg og prioritere 

 at studenten i størst mulig grad skal oppnå og få brukt sitt potensiale 
 
 
 
 


