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Om læringsmiljø 
Fra Store norske leksikon kan vi lese: 

Læringsmiljø er faglege, fysiske og psykososiale forhold som har 
innverknad på læring. Eit godt læringsmiljø er ein føresetnad for at elevar 
og studentar skal lære og utvikle seg både fagleg og sosialt. 

Og fra norsk Wikipedia: 

Læringsmiljø er summen av alle de forhold som kan tenkes å virke inn på 
elevenes muligheter til å tilegne seg kunnskap samt fysisk og psykisk helse. 

Det er åpenbart mange forhold som påvirker en persons læring: Motivasjon, undervisning, 
studieteknikk, forkunnskaper, fysiske omgivelser, forholdet til medstudenter og mye annet. 
Noen av disse forholdene er almene, åpenbare og enkle å påvirke, andre er personlige, mer 
varierte og skjulte og dermed vanskeligere å påvirke. Utfordringen er at i noen av disse mer 
skjulte forholdene ligger noen av forutsetningene som påvirker læring mest. 

Verdier — hva trenger du for å lykkes? 
Våre verdier er grunnleggende viktige for oss, så verdigrunnlaget for læringsmiljøet skal si 
noe om de mest grunnleggende aspektene ved læringsmiljøet. En forfatter sier at: 

Our values are the energetic drivers of our aspirations and intentions. 1 

En måte å kartlegge disse driverne i en student er å stille spørsmålet: «Hva trenger du for å 
lykkes med studiene, hvilke behov har du?» Dette spørsmålet har vi på MN stilt tusenvis av 
studenter, og svarene har vært mange: Trening, søvn, motivasjon, gode forelesere, gode 
lokaler, venner, kjæreste og mye annet. Den store utfordringen er å finne fram til de mest 
grunnleggende behovene blant alle disse svarene, de som gjør alt annet vanskelig om de 
overses. Samtidig kan vi ikke møte mange individuelle behov i hundrevis av studenter, vi må 
forsøke å se det som er felles. 

Det korte svaret er at studentene forteller om to helt grunnleggende behov: 

1. Jeg trenger at noen sender meg en sms når jeg ikke kommer til Blindern. 
2. De andre er så mye flinkere enn meg (eller positivt: Jeg må kunne si fra når jeg ikke 

skjønner noe). 

Når disse temaene dukker opp i samtaler blir det alltid engasjement, det er tydelig at dette 
treffer mange dypt. Men for å løfte disse behovene tydelig fram bør vi ha en bekreftelse på 
at dette er grunnleggende behov. Heldigvis er det andre som har undersøkt spørsmålene vi 
stiller mer systematisk. 

                                                      
1 Richard Barret. Everything I have learned about values. 



Hva sier psykologien om grunnleggende behov? 
Vi skal kort se hva to ulike tradisjoner i psykologi sier om grunnleggende, menneskelige 
behov. 

Humanistisk psykologi — behovshierarkiet 
Humanistisk psykologi er en helhetlig teori for menneskelig atferd og vokste fram som en 
motvekt til mer fragmenterte beskrivelse av menneskelig atferd. Abraham Maslow var 
sentral i utviklingen av denne grenen av psykologien. Hans ambisjon var å studere 
mennesker som det var bred enighet om er sunne og velfungerende, for å forsøke å 
kartlegge hva som kjennetegner slike mennesker, hvordan de fungerer og hvordan de har 
kommet dit de er. Hans grunnleggende observasjon var at hos slike mennesker er noen 
grunnleggende behov dekket slik at deres fokus flyttes bort fra snevre, egne behov og over 
mot nettopp det omgivelsene opplever som menneskelig sunnhet. 

En grunntanke hos Maslow var altså at vi mennesker hele tiden søker å få tilfredsstilt våre 
grunnleggende behov og at disse behovene delvis kan ordnes i et hierarki som vist i figur 1. 

 
Figur 1. Maslows behovshierarki. 

På det øverste nivået ligger det Maslow (med mange andre) tenkte på som menneskelig 
sunnhet, det han kalte «being needs»: Personen søker personlig utvikling, læring, altruisme 
og lignende positive uttrykk, av seg selv (er indre motivert) — ikke for å tilfredsstille ytre krav 
eller for å imponere andre. Mye praktisk erfaring tilsier at studenter som fungerer slik som 
regel gjør det veldig bra og i tillegg påvirker omgivelsene positivt i samme retning. I følge 
modellen forutsetter dette at de grunnleggende behovene på nivåene under er sånn 
noenlunde møtt eller iallfall ikke dominerer.  

De mest grunnleggende behovene er de fysiologiske behovene og behovet for trygghet 
(behov 1 og 2). Disse kan vi stort sett ta for gitt for de fleste studenter i Norge, samtidig som 
det er viktig å huske at det ikke gjelder absolutte alle. 



Det neste behovet er behovet for tilhørighet, det å være del av et sosialt miljø. Selv om dette 
behovet forhåpentligvis er dekket på hjemmebane er det slett ikke opplagt at det møtes på 
universitetet.  

Det fjerde behovet er behovet for å ha verdi — behovet for å bli verdsatt og verdsette andre. 
Det er viktig å understreke at dette ikke er et behov for ytre verdi, det å framstå vellykket. 
Den sunne måten å møte dette behovet på er at verdien er knyttes til hvem en er og hva en 
naturlig har å bidra med. I ulike sammenhenger vil en bli utsatt for ytre vurderinger, for 
eksempel på en eksamen, men det blir da ikke like truende fordi personens verdi ikke er 
knyttet til hvordan vedkommende gjør det på eksamen. 

Det er lett å gjenkjenne de to behovene over som studentene rapporter som varianter av 
behovene på nivå 3 og 4 i Maslows modell.  

En konsekvens av modellen er at om de grunnleggende behovene ikke møtes fører dette til 
ulike varianter av «mangelsykdommer». Det mest opplagte er konsekvensen av ikke å møte 
de fysiologiske behovene. Men om de øvrige behovene ikke møtes på en forsvarlig måte 
fører dette til alt fra milde former for stress og ubehag til depresjon, stress og i noen tilfeller 
psykisk sykdom. 

Som et eksempel er det i våre dager mye snakk om «generasjon prestasjon», unge 
mennesker som hele tiden føler de må prestere på arenaer der de blir målt og vurdert. Dette 
å forsøke å nå opp på slike «måleskalaer» er ikke en sunn måte å møte behovet for verdi på 
siden det avhenger av ytre vurderinger andre har fastsatt. 

Maslow var like mye filosof som psykolog og bygde sin modell for menneskelig utvikling for 
en stor del gjennom teoretiske refleksjoner basert på begrenset empirisk forskning. Han var 
tydelig på at det var arbeid for mange psykologer i mange år for å validere teoriene han 
presenterte.   

Self determination theory 
Self determination theory (SDT) har et helt annet utgangspunkt enn behovshierarkiet og ble 
utviklet fra ca. 1970, året Maslow døde. Utgangspunktet var studier som viste at 
tradisjonelle belønningssystemer i mange tilfeller fungerer dårlig som motivasjon, særlig når 
oppgavene er krevende rent kognitivt. Etterhvert har SDT utviklet seg til en omfattende teori 
som beskriver menneskets naturlige tendens for vekst og utvikling og hvordan dette drives 
av indre, psykologiske behov, særlig gjennom de to forskerne Edward L. Deci og Richard 
Ryan. Deres innfallsvinkel har vært helt annerledes enn Maslows, og de beskriver SDT som 
en empirisk modell. SDT og humanistisk psykologi (særlig behovshierarkiet) har mange 
likhetstrekk, men dette har vært lite vektlagt i litteraturen2. Siden både SDT og humanistisk 
psykologi tar som utgangspunkt å kartlegge de grunnleggende behovene som driver 
menneskelig atferd gir dette to forskjellige utgangspunkt for å beskrive studentenes 
grunnleggende behov i en læringssituasjon. 

I følge SDT har mennesker tre grunnleggende behov som må møtes for å gi indre motivert 
vekst og utvikling, forutsatt at grunnleggende fysiologiske og sikkerhetsmessige behov er 
tilfredsstilt. Disse er: 

1. Tilhørighet (connectedness). 

                                                      
2 Eugene Mario Derobertis og Andrew M. Bland, Tapping the Humanistic Potential of Self-Determination 
Theory: Awakening to Paradox, The Humanistic Psychologist, April 2018.   



2. Autonomi (autonomy). 
3. Kompetanse (competence). 

Siden SDT tar de to nederste nivåene i behovshierarkiet for gitt bør disse tre behovene 
kunne ses i sammenheng med nivå 3 og 4 i behovshierarkiet, altså behovene for tilhørighet 
og verdi. Maslow bruker ordet «belonging» der SDT bruker «connectedness», men psykologi 
og språk er ikke mer presist enn at dette må kunne sies å være det samme behovet.  

 
Figur 2. Sammenheng mellom behovshierarkiet og SDT. 

Det som kanskje kan synes vanskeligere å forene er behovet for verdi eller selvfølelse («self 
esteem») med behovene for autonomi og kompetanse. Om man opplever å ha kompetanse 
som en kan gjøre bruk av på en selvstendig måte synes det klart at det må bidra positivt til å 
bygge en sunn selvfølelse. Verdi eller selvfølelse (self esteem) synes imidlertid å være videre 
og mer abstrakt enn autonomi og kompetanse. Dette er ikke overaskende siden SDT er en 
empirisk teori i motsetning til behovshierarkiet: Det er langt vanskeligere å måle den mer 
abstrakte størrelsen «verdi» eller «self esteem» enn autonomi og kompetanse.  

Om vi ønsker å bygge et kunnskapsbasert læringsmiljø kan en god strategi være å bygge 
undervisningen slik at behovene for autonomi og kompetanse møtes. Det er imidlertid ikke 
så lett å se hvordan denne type behov møtes utenfor undervisningsarenaene, for eksempel i 
studieadministrasjon eller i fadderuka, der er det lettere å tenke ut fra hva som kan bygge 
studentenes opplevelse av verdi og selvfølelse. 

UiOs verdigrunnlag for læringsmiljøet 
Når vi skal definere verdigrunnlaget for læringsmiljøet synes det rimelig å ha med seg 
tankene over. Det betyr at vi på et eller annet vis må si at vi ønsker et læringsmiljø som 
møter studentenes grunnleggende behov slik de er skissert her. Nøyaktig hvilke ord vi skal 
bruke kan diskuteres, men både behovet for tilhørighet og verdi / kompetanse /autonomi 
bør adresseres. I tillegg bør vi nok også si noe om behovet for trygghet/sikkerhet som i følge 
både SDT og behovshierarkiet ligger bak disse mer overordnede behovene. 


