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” Hei,  
Jeg vil gjennom den emailen gi tilbakemelding om din ordning i forhold til  
minoritet studenter. Det er en program som jeg veldig setter pris på. 
 Jeg er så glad at  
universitetet tar hensyn til oss.  
 
 

Før jeg ble informert om programmet så har jeg vært mye i tvil i forhold  
til språkvansker,  
i tillegg har jeg spurt meg hele veien om det var aktuelt å forsette studium.  
Den enkleste måte jeg hadde tenkt å løse mitt problem var å gjøre det slutt 
med studium. 
 Men i dag, etter å ha vært flere ganger i dine forskjellige ordninger så  
har jeg en helt annen vinkel av situasjonnen. 
Gjennom din program ( kurs og mentor ordning) føler jeg at jeg gjør mer og 
mer fremskritt.  
Og dessuten føler jeg meg mer og mer inkludert ikke bare i miljøet men i 
samfunnet.  
Jeg håper at det er noe som virkelig komme til å forsette. Jeg ønsker å forsette 
med mentoren og studentassistanten. Jeg vil takke deg for det   
 
Med vennlig hilsen  XXX 
 
 

 



” Vinn eller forsvinn” 

 
• En kvalitativ undersøkelse av minorirtetsspråklige studenter på 

sosionomutdanningen i Stavanger. Wenche Drevland og Wenche 
Aamodt Lind ( 2002) 
 

• Funn: 
• Studentene opplever å komme til kort i forståelsen av teoretiske 

forelesninger. De mangler dybdekunnskaper. 
• Realitetssjokk.Deres skriftlige ferdigheter på norsk er ikke gode nok 

i forhold til de  skriftlige krav som  stilles ved utdanningen. 
• De opplever seg lite integrert i studiemiljøet 
• Mange gir opp og slutter. 
• Mange stryker til eksamen. 



Frivillig initiativ 

 

” Det lille ekstra” ble dannet våren 2009 på 
frivillig initiativ og er et samarbeid mellom 
lærere på ulike fakulteter og institutter, 
Læringsstøttesenteret og STOR.  



Formål 

 
Nettverkets formål er å utveksle 
erfaringer og igangsette tiltak for å 
fremme integrering av 
minoritetsspråklige studenter, samt 
legge til rette for bedre 
gjennomføring av studiet på en 
tilfredsstillende måte for disse.   



Østbergutvalget: 

 
13.5Utvalgets forslag til tiltak: 
 
•Ulike former for rådgiving/veiledning og 
 studentstøtte må styrkes og videreutvikles. 
• Dette kan omfatte tiltak som studieteknikk, 
 fagspråk og oppgaveskriving, IKT, 
 individuell veiledning,  
•mentor- og fadderordninger blant studenter. 
 

•” Mangfold og mestring” NOU:2010:7 



Tiltak 
 

• Skriveverksted 
• Kurs i studiemestring 
• Studentmentorer 
• Studentassistenter 

 
• Finasiert av læringsstøttemidler fra Lærings- og 

kvalitetsutvalget. 
 



Læringsmiljøprisen  2010 

 



Andre tiltak 

• Fagspråkkurs  knyttet til Exs.phil, sykepleie, 
førskole, barnevern- og sosionomutdanning. 
(Finansiert av midler fra Utdanningsdirektøren) 

• Vi har begynt på skolen og lurte på om skal vi forsette samme 
kurse med deg eller ikke ,det er veldig viktig for oss vi fikk 
mye kunnskap fra deg veldig fornøyd ,vil gjerne ha deg i dette 
åre og .” ( minoritetsspråklig student”) 

• Språk og kulturveiledere for internasjonale 
studenter i norskkursene. ( Læringsstøttemidler) 

•  Jeg mener absolutt at organisering av språk-og kulturveileder for 
utenlandsstudenter er noe UIS bør satse sterkt på.    

• For min egen del har jeg lært svært mye, gjennom denne jobben.  
• ( Lærerstudent) 

 



Veien videre 

• Utvikling av kurs for studentmentorer 
• Nettverksbygging/ kompetanseheving. 
• Informasjonsskriv til minoritetsspråklige 

studenter. 
• Pilotkurs i flerkulturell forståelse for ansatte. 
(I samarbeid med Kompetanseteam for Mangfold og Flerspråklighet/ 

Uniped) 
 

• Forankring i organisasjonen. 
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