
 

  1 

Referat fra møte i LMU, 14.mars 2022 
Tilstede 

Studenter: Julie Vansvik (2NF2) 
Bjørg Elise Jakobsen (2NF2) 
Kathrine Skagseth (3BARN) 

Ansatte:  Kari Krogstad, Geir Inge Lien (leder) og Arnt Nordli  
  SiT- observatør: Gustav Østberg Øverli 

SP-observatør: Anita Vikestad  

Forfall: Marianne Schram, Marie Lavik (student) 

   

LMUsak 01/22: Godkjenning av innkalling og saksliste 
Innkalling og saksliste godkjennes  

LMUsak 02/22: Studiebarometeret   
Cathrine Thomassen fra studieadministrasjonen og KSS 
(sekretariatet for kvalitetssikringsorganet) presenterte 
resultatene fra studiebarometeret. DMMH har den høyeste 
svarprosenten i landet.  
De er dessverre slik at det har vært en nedgang på tilfredshet 
på alle områdene det er spurt om. Studentene er mindre 
fornøyd i år enn tidligere år.  
Resultatene innenfor alle områder ligger på mellom 3 og 4, på 
en skala fra 1 til 5 der 5 er beste resultat. Resultater over 4 blir 
sett på som bra. Det som er under 3,5 bør en se nærmere på.  
På overordnet tilfredshet er resultatet 4,0. På medvirkning er 
resultatet 3,0. Dette er historisk sett laveste score. 
Medvirkning sier noe om studentenes mulighet til å gi innspill 
på innhold og opplegg i studieprogrammet. Ellers kan det 
trekkes frem at resultatet på bruk av digitale verktøy er 3,0 
(lavest på hovedområdene) og 3,2 på tilknytning til 
arbeidslivet.   
 
Noen innspill fra LMU: 
- Synliggjøring av kanaler og virkemidler for hvordan det er 
mulig å medvirke er veldig viktig. «Si i fra» portalen må bli mer 
kjent for studentene. Dette er en veldig fin kanal for å gi 
innspill, men mange studenter tenker ikke over denne 
muligheten.  
- Måten studenten blir møtt på ved forslag og innspill til 
undervisningsopplegg og administrative rutiner har mye å si. 
En forklaring på hvordan ting henger sammen og en forståelse 
på hvorfor ting eventuelt ikke kan endres er viktig for 
studentene.  
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- Studenter har tatt opp ønsker om justering på timeplanen, 
men ikke fått noen forklaring på hvorfor ønsker ikke kan 
imøtekommes. 
- Månedlige møter med rektor er en bra arena for å gi innspill 
og bli informert.   
- Om det først oppstår frustrasjon blant studenter kan det fort 
spre seg som en generell holdning i klassen.  
- Hybridundervisning er vanskelig både for underviser og 
studenter. Mange studenter forlater digital undervisning ved 
bruk av breakout-rooms, da det er vanskelig å delta i en slik 
setting. Tekniske problemer har oppstått i forbindelse med 
programoppdateringer. Til sammen kan slike momenter ha 
resultert i den lave scoren.  
- Store arbeidstopper for studentene er en utfordring. Det kan 
komme 3 arbeidskrav på samme uke, planene er ikke 
tilrettelagt for å få en jevn fordeling av arbeidsbyrden. «Alt» 
kommer i løpet av høstsemesteret. En slik ujevn 
arbeidsfordeling kan ha noe å si for scoren på administrativ 
tilrettelegging. 
- Tillitsvalgtkonferansen kan være en bra arena for å få innspill 
og informere studenter. 
- Referansestudentene som ble benyttet i forbindelse med nye 
BLU, kunne vært brukt for å få innspill i de ulike emnene og 
hvordan det kan jobbes med ulike resultater fra undersøkelsen. 
Det kunne vært mer fokus på samhandling med studentene.  
- Tilknytning til arbeidslivet hadde en score på kun 3,2. Det 
kan være vanskelig å knytte teori til praksis. Bruk av 
gjesteforelesere som til daglig jobber i barnehager kan være et 
fint grep for at tilknytning til arbeidslivet skal oppleves som 
mer relevant. Studenter bør øve seg på veiledning ved å 
veilede hverandre (gjøres på noen profiler).  
- Resultater fra emneundersøkelser (rullerende undersøkelse) 
bør kunne gi noen svar som kan gi positive utslag for 
studiebarometeret, om de følges opp. 
- Den planlagte presentasjonen av studiebarometeret for 
studentparlamentet, kan forhåpentligvis gi flere innspill til 
mulige tiltak på områder som har vært tema i undersøkelsen. 
- Vurderingsformer har fått en bra score. Dette henger trolig 
sammen med en stor variasjon i vurderingsformer, slik som 
mappe, semesteroppgave, muntlig/skriftlig eksamen og 
podcast. 
 
Innen noen av de nevnte områder er det ulike prosjekt som er 
igangsatt (eks. timeplanprosjekt, Digiblu som skal utvikle den 
pedagogiske kompetansen ved digital undervisning, 
synliggjøring av «Si i fra» portalen). Disse vil forhåpentligvis 
kunne gi en positiv effekt på flere av områdene som er tema i 
studiebarometeret.   
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LMUsak 03/22: Tilskuddsmidler fra KD på vegne av 
studentsamskipnaden 
Studentsamskipnaden har fått en tilleggsbevilgning på 9,6 
millioner fra KD for å bidra til bedre oppfølging rundt psykisk 
helse. Tildelingen av midlene skal skje sammen med 
studentene. Selv om midlene skal gå til psykososiale tiltak er 
mandatet ganske vidt. Det er satt ned en arbeidsgruppe som 
har sett på fordelingen på bruken av midlene. 
1/3 planlegges brukt til foreninger og frivillighet. Eks. 
studenter som vil sette i gang tiltak, studentforeninger, sosiale 
tiltak etc. 1/3 tenkes brukt til studentmøteplasser. Den siste 
delen vil brukes til å styrke det psykiske helsetilbudet. Få ned 
ventelisten og være et supplement til det offentlige. 

LMUsak 04/22: Arbeidsgruppe med Sit, Trondheim kommune og St.Olav 
som ser på det psykososiale tilbudet for studenter 
De unge har jevnt over fått det verre de siste årene.  
Det er opprettet en arbeidsgruppe som ser på det psykiske 
helsetilbudet for studenter. Tilbudet er underdimensjonert og 
det skal bli lettere å treffe det rette helsetilbudet. Det må bli 
mer samarbeid på tvers av forvaltningen.  
Tjenestene må bli bedre kjent, selv om det vil øke ventelistene. 
Det er et ønske om å kunne hjelpe flest mulig.  
 
Helse har stor betydning for motivasjonen for studier og kan 
være selve nøkkelen i forhold til et godt læringsmiljø.  
DMMH har et velferdskontor som står til disposisjon om Sit vil 
legge noe av sitt tilbud her på campus. Kontoret benyttes av 
helsesykepleier, studentprester, studenthumanist og 
studentassistenter, men det er kapasitet til enda mer bruk av 
kontoret. 

  For studieveilederne ved DMMH kan Sit Råd kontaktes for 
relevante kurstilbud innen området psykisk helse. 

 

LMUsak 05/21: Eventuelt 

 PSYK-uke 
Studentparlamentet informerte om at det neste uke arrangeres 
PSYK-uke på campus. Et arrangement for studenter med fokus 
på psykisk helse. 

Vedlegg studiebarometeret oppsummering 
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Referat v/ Geir Inge Lien 
 





Bakgrunn
• Datagrunnlag 2021: 314
• Svarprosent:  85 %
• Undersøkelsen ble gjennomført høsten 2021, ble lansert i 

februar 2022.
• Nytt: Studiesituasjonen under korona

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Studiebarometeret 2021Undersøkelsen måler studentenes syn på studiekvalitet og ble sendt ut til ca 74 000studenter høsten 2021, det er en økning på nesten 9000 studenter fra i fjor.Her på huset ble det sendt ut til alle andreklassene pluss de som går andre studieår av deltidsutdanningen. I tillegg har masterstudentene i MBL og MSP mottatt undersøkelsen.På DMMH hadde vi en svarprosent 85 % og vi har dermed svært god dekningsgrad og et datagrunnlag på 314 besvarelser.Resultatene fra undersøkelsen ble lansert i februar og er tilgjengelige på studiebarometeret.noLegg merke til at resultatene i nettportalen kan avvike fra tallene dere får presentert i dag – dette er fordi resultatene i portalen slår sammen tallene fra de tre siste undersøkelsene. Det er også mulig å filtrere slik at man ser historiske tall.



Utvalg og svarprosent -
bachelor
Heltid BA Antall 

respond.
% 
deltakelse

BLUHO 104 87 %

BLUMF 32 89 %

BLUKF 25 100 %

BLUNF 63 98 %

Deltid BA Antall 
respond.

% 
deltakelse

BLUDEL 40 83 %

BLULED 21 84 %

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Vi hadde en total deltakelse på 86 % prosent og de fordeler seg slik.Som tidligere år har klassene med over 90 i svarprosent fått kakefest som belønning for innsatsen. Det var også et par av klassene på hovedmodellen som nådde over 90 %.BUDEL har en sterk oppgang fra 30 til 40 svar i år og en prosent på 83. Det tror jeg er takket være Sandra som har pushet klassene. Før vi går videre er det et par ting som er viktig å være obs på når vi skal se på tabeller og grafer og sammenligne tall, og dette handler om utvalget, altså studentene som har svart i hver gruppe.Det er store forskjeller i utvalget hvis man sammenligner de ulike gruppene. For eksempel er BLUHO en gruppe på 125 respondenter og 89 % deltakelse, mens BLUDEL har 42 respondenter og bare 68 % deltakelse. Dere ser oversikten her. Dette kan være greit å ha i bakhodet når vi skal gå videre. Det er forsøkt å tatt hensyn til dette i analyseabeidet, men dette er noe jeg vil gå nærmere inn på på studieprogramnivå når jeg skal holde presentasjoner der.  Ok, da skal vi gå videre til det som hvert år ansees som det mest spennende resultatet – tilfredshet. 



Tilfredshet - bachelor
• Samlet institusjonsscore: 4,0

• Nedgang 0,3
• Gjennomsnitt nasjonalt bhg: 4,0

2021 2020 2019 2018 2017 2016

BLUHO 3,7 4,0 3,8 4,1 3,6 4,0

BLUMF 3,5 4,2 4,3 4,6 4,0 4,3

BLUKF 3,5 4,3 4,7 3,8 4,3 4,1

BLUNF 4,2 4,2 4,2 4,1 4,1 4,3

BLUDE
L

4,4 4,6 4,1 4,5 4,6 4,4

BLULE
D

4,4 4,3

Brukernavn
Presentasjonsnotater
. DMMH scorer 4,0 på overordnet tilfredshet, noe som er en nedgang på 0.3 poeng fra forrige år. Slik det går frem av tabellen nedenfor, ligger DMMH på linje med det nasjonale gjennomsnittet for barnehagelærerutdanning. Institusjonen ligger dermed innenfor målområdet, men altså lavere enn tidligere år. Den nasjonale scoren har ligget stabilt på 4. Når studentene gir tilbakemelding på overordnet tilfredshet tar de også med utenforliggende variabler som ikke inkluderes i spørreundersøkelsen, både faglige og ikke-faglige. Dette kan for eksempel være boforhold, treningsmuligheter, inneklima, tilgang til leseplasser osvHer ser vi en oversikt over utviklingen i den overordnede tilfredsheten til studentene fordelt på studieprogrammene på bachelor de siste tre årene.Det nasjonale gjennomsnittet for barnehagelærerutdanning ligger i år på 4,0 og er derfor målområdet vårt. Vi ser at studentene på MF og KFlinjene er mindre fornøyde med studieprogrammet enn tidligere år. NF er fornøyd.



Tilfredshet - master
• Gode resultater

2021 2020 2019 2018

MBK - 4,9 - 4,6

MBL 4,4 - 4,4 4,3

MKP - 4,9 - 4,9

MSP 4,5 4,7 4,7 4,3

Master
2020

Antall 
respond
.

% 
deltakel
se

MBL 14 50 %

MSP 15 62 %

Brukernavn
Presentasjonsnotater
På master ser vi at det alt i alt er høy grad av tilfredshet. I 2018 var første året at våre fire masterutdanninger var med i studiebarometeret, i fjor var det tre. I år er det kun to studieprogram hvor det er aktive andreårsstudenter. Vi har dessverre ikke klart å nå disse studentene godt nok og dette slår ut på deltagelsesprosenten. Selv om det ikke var så mange som svarte kan vi lese av de historiske tallene at det er en trend at masterstudentene våre er veldig fornøyde. Grad av fornøydhet kan også bero på faglige aspekter som studentenes forventninger til studiet og deres motivasjon. I følge analyser gjort av NOKUT er det studieprogrammets evne til å inspirere som påvirker studentenes tilfredshet mest. Som dere vil se i oversikten i neste slide, scorer DMMH samlet sett 3,7 i denne kategorien.Vi skal gå videre inn på fordeling av resultater på hovedområdene i undersøkelsen (neste slide).



Fordeling hovedområder

Brukernavn
Presentasjonsnotater
. I fjor [2020] ble kategorien «fysisk læringsmiljø» fjernet for å korte ned undersøkelsen ettersom det ble lagt til et eget spørsmålsbatteri om korona. Tallene for fysisk læringsmiljø er derfor sammenlignet med 2019 der andre tall sammenlignes med fjorårets resultater.Dere vil legge merke til at det er et eget spørsmålsbatteri om korona også i år. Spørsmålene som ble stilt i år dreier seg om studiesituasjonen under korona og skiller seg en del fra koronaspørsmålene i 2020 – de er derfor i liten grad sammenlignbare.Studentene har besvart en rekke spørsmål hvor de skal rangere sitt svar ut ifra en femdelt Likert-skala, der 5 er mest fornøyd eller mest enig. (En Likertskala er en graderingsskala der svaret på hvert spørsmål graderes, som i dette tilfellet med verdier fra 1-5). Fordeling hovedområderVi ser at ingen katogier ligger i toppsjiktet, altså over 4,5. De fleste kategoriene har en samlet score på mellom 3,1 og 3,9. Vi pleier å si at resultater over 4 er gode, mens alt under 3,5 bør vi se nærmere på. Som vi skal se snart, ligger vi jevnt over midt på treet i de fleste kategorier.Vi har dessverre ingen utpregede positive tall og ligger sånn midt på treet på de fleste kategoriene. Det er 12 kategorier listet opp i denne oversikten, men det finnes noen flere spørsmålsbatteri, til sammen 16 kategorier. Det vi scorer lavest på, også historisk sett, er medvirkning.Det er som sagt ingen verdier som stikker seg ut som utpreget positiv, men vi ser at vi har en høy score på vurderingsformer og studieprogrammets evne til å inspirere (som tidligere år). Sistnevnte henger, [som jeg sa iste], sammen med overordnet grad av tilfredshet og er derfor ikke overraskende. Studieprogrammets evne til å inspirere har en samlet score på 3,9. I år er ikke kategorien «fysisk læringsmiljø og infrastuktur» tatt med. Det vi kan lese av disse resultatene er at studentene er fornøyde med eksamens- og vurderingsformer, at studieprogrammene er inspirerende og at det er godt sosialt miljø på skolen og vi får dessuten en relativt god score på undervisning. Det disse tallene ikke reflekterer er studentenes egeninnsats og tidsbruk på læring. (neste slide)Som æ sa i starten dreie mange av de her tallan sæ om meget små forskjella. Vanligvis vil man se nærmere på alt med verdia under 3,5, men som vi kan se her ligg altså resultatan i sjiktet mellom 3,5-3,9. Det e kanskje ikke så spennende resultata, fordi det betyr at våre studenta e jevnt over fornøyd med kordan vi driv ting her på DMMH. 



Sammenligning hovedområder



Sammenligning hovedområder

3

4

5

2018 2019 2020 2021

Undervisning Tilbakemelding og veiledning

Faglig og sosialt læringsmiljø Organisering av studieprogrammet

Studieprogrammets evne til å inspirere Eget engasjement

Forventninger Medvirkning

Vurderingsformer Tilfredshet



Medvirkning
• Score: 3,0
• Historisk sett lavest score
• Beholdt oppsett med kun ett spørsmål

«I hvilken grad opplever du følgende?»
- Studentene har mulighet for å gi innspill på innhold og opplegg i 

studieprogrammet



Medvirkning
2021 2020 2019 2018

BLUHO 2,8 2,8 3,0 2,9

BLUMF 2,8 3,3 3,1 3,7

BLUKF 2,2 3,0 3,7 2,0

BLUNF 3,5 3,4 3,4 3,5

BLUDEL 2,7 2,9 2,5 2,8

BLULED 3,4 2,9 - -

MBK - 4,1 - 4,3

MBL 3,5 - 3,8 3,7

MKP - 3,6 - 4,7

MSP 3,6 3,6 4,0 3,8



Tidsbruk
• Hele institusjonen:

• Betalt arbeid: 6,5
• Egenstudier: 12,1
• Organiserte læringsaktiviteter: 21,6

21,4

12,0

33,3

15,7
13,7

29,3645542

11,5

15,0

26,53525641

21,3

12,9

34,2

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

Org. Akt Egenstudie Totalt

Tidsbruk 2021

Heltid BA Deltid BA Master Landsgj. BLU

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Nasjonalt: skifte fra organiserte læringsaktiviteter og mer betalt arbeid.Studieinnsats er en viktig indikator for læring. Høy studieinnsats er en forutsetning for godt læringsutbytte. Studentene har i dette spørsmålet fått anledning til å oppgi hvor mange timer de bruker på læringsaktiviteter, egenstudier og betalt arbeid. Dette punktet er kanskje det som tidligere år har blitt lagt mest vekt på i media fordi det kommer frem at studentene bruker liten tid på egen læring. Det er visjonen om heltidsstudenten som er bakgrunnen for denne problemstillingen. I studiebarometeret har studentene blitt bedt om å gjøre en vurdering av egen tidsbruk per uke på både organiserte læringsaktiviteter samt egenstudier. Studiebarometeret viser at heltidsstudentene på bachelorstudiene i gjennomsnitt bruker 29,5 timer per uke til studier mens masterstudentene bruker 33,5. Til sammenligning ligger landsgjennomsnittet for barnehagelærerutdanninger på 33,8 timer i uken. Studentene ved deltid oppgir at de bruker til sammen 28,4 timer i uken på studier. DMMHs studenter bruker derfor noe mindre tid på studiene enn landsgjennomsnittet ved lignende utdanninger som ligger på 31,7.Masterstudentene oppgitt at de bruker 33,5 timer per uke på studier, henholdsvis 14 timer på organiserte læringsaktiviteter og 19,5 timer på egenstudier. Masterstudiene er heltidsstudier på lik linje med bachelorprogrammene, men de er samlingsbasert og det er derfor lagt opp til at studentene må bruke mer tid på egenstudier.



Organisering av 
studieprogrammet
• Informasjon

• Tilgjengelighet: 3,5
• Kvalitet: 3,4

• Administrativ tilrettelegging – hva legger studentene i dette 
spørsmålet?

• Faglig sammenheng: 3,6

3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8

2018 2019 2020 2021

Organisering av studieprogrammet

Organisering av studieprogrammet

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Alle studenter har både plikt til å sette seg inn i relevant informasjon og rett til å få veiledning om forhold som angår deres studiehverdag. Det brukes mye ressurser på dette arbeidet, både fra infoavdelingen, fra SA og fra faglærere på itslearning. Alle disse faktorene er viktige for høyskolens arbeid med å oppfylle veiledningsplikten. Studentene har i denne kategorien gitt tilbakemelding på hvor tilfreds de er med studieprogrammets organisering, blant annet tilgjengelighet og kvalitet på informasjonen, den administrative tilretteleggingen og den faglige sammenhengen mellom emnene i det aktuelle studieprogrammet. SPØRSMÅL: «Hvor tilfreds er du med..?»Tilgjengeligheten på informasjon om studieprogrammetKvaliteten på informasjonen om studieprogrammetDen administrative tilretteleggingen av studieprogrammet (timeplan, studieplan, etc.) – hva legger studentene i dette?På dette punktet har vi en score på 3,1 og en nedgang på 0,4 fra i fjor.Den faglige sammenhengen mellom emnene i studieprogrammet



Organisering
• Administrativ tilrettelegging: 3,1 

2021 2020 2019

Administrativ
tilrettelegging

3,1 3,9 3,5



Fysisk læringsmiljø og 
infrastruktur
• Lokaler: 3,7
• Utstyr+hjelpemidler: 3,5 
• Bibliotek: 4,0 – pleier å være høy
• IKT – 3,5

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Lokaler for undervisning og øvrig studiearbeidUtstyr og hjelpemidler i undervisningenBibliotek og bibliotekstjenester – denne kategorien pleier å være høy, men i år har den både en nedgang i poeng (riktignok kun på 0,1 poeng) OG det er 10 % som har oppgitt at de ikke vet. IKT-tjenester (f.eks. læringsplattformer, programvare og PC-tilgang) – også i denne kategorien er det en stor andel studenter som oppgir at de ikke vet. 



Korona
• Nye spørsmål – ikke sammenlignbar med 2020
• Kvalitet på nettundervisning
• Sosialt og fysisk læringsmiljø

• Integrert i sosialt studiemiljø: 3,4
• Arbeidsplass hjemme: 4,3
• Arbeidsplass campus: 3,8 (13 % «vet ikke»)

Brukernavn
Presentasjonsnotater
3,4 sosialt miljø: Glad for å se at det er såpass godt, hvordan er det sammenlignet med andre institusjoner? Har vi en 



Undervisning - Korona
• Dårligere faglig utbytte
• Mindre motiverende undervisning på nett

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Nesten to tredjedeler av studentene er uenige i at den faglige kvaliteten på nettundervisningen er like god som ved fysisk undervisning. Studentene oppgir dessuten at de syns nettundervisning er mindre motiverende enn fysisk undervisning. Samtidig oppgir studentene at de engasjerer seg mindre og deltar ikke aktivit i undervisningen når den foregår på nett. Mangel på eget engasjement?



Deltagelse nettundervisning



Eget engasjement
• Faglig
• Er studentenes motivasjon lavere?
• Institusjon: 3,3 – nedgang 



Bruk av digitale verktøy
• Lavest score: 3,0
• Digital kompetanse i undervisning
• Tiltak: DIGIBLU

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Digitale verktøy brukes på en slik måte at jeg blir aktivt involvert i undervisningenDe faglig ansatte har nødvendig kompetanse til å bruke digitale verktøy iundervisningenJeg får opplæring i å bruke digitale verktøy/programmer som er relevante forfagområdetBruken av digital læringsplattform fungerer godt på studieprogrammet mitt



Hvordan kan studenter 
medvirke?

https://dmmh.no/om-
dmmh/kvalitetssikringssyst

em/studentmedvirkning

• Utvikling av 
kvalitetskultur

• Læringsmiljø
• Sosialt miljø

Referansegrupper
Tillitsvalgt
Studentdemokratiet
Råd og utvalg
Emneevalueringer
Studiebarometeret
SHoT
Si fra!

https://dmmh.no/om-dmmh/kvalitetssikringssystem/studentmedvirkning


Hva skal til for å engasjere?

SOSIALT FAGLIG
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