


Hva er NSO? 
• Paraplyorganisasjonen for de lokale studentdemokratiene 

 
• Studenters nasjonale talerør 

 
• Vår politikk skapes på landsstyremøtene (5 helger i året) 

 
• Landsmøte velger hver vår politisk ledelse og rammene 

 
• Gratisprinsippet 
 
• www.student.no  

http://www.student.no/
http://www.student.no/




Hva skal foredraget handle om? 
• Dagens situasjon fra studentperspektivet 
• Hvorfor inkludere internasjonale studenter 
• Hvordan skape et best mulig læringsmiljø 
• Hvordan legge best til rette for internasjonale studenter 
• Internasjonale studenter og livet rundt studiene  
 
• Er det et forbedringspotensial ?  



Dagens situasjon 
• Ved mange institusjoner er det adskilte studentmiljø 
• Språkbarrieren – Engelsk, men mye info på norsk 
• ”Nordmenn er kalde og vanskelig å bli kjent med” 
• Mange internasjonale klasser 
• Lite representativ deltagelse i foreninger og grupper 
• En del praktiske utfordringer som bolig og bankkonto 

 
• Parlamentene lokalt bruker mye tid på administrasjon 

 
 



Dagens situasjon 
• Travle norske studenter som ikke har tid/ønske om å bli 

kjent med internasjonale studenter 
• Opplevelsen bryter med forventninger 

 
 



Hva er suksess kriteriene ? 
• 85,5 % fornøyd/godt fornøyd med sitt opphold (SIU) 
• Det er bra at internasjonale studenter er fornøyd, men det 

er fortsatt et stort potensial for norske studenter 
• Internasjonale studenters bidrag til læringsmiljøet 
• En stor del av ”internasjonalisering hjemme” 

 



Hvilket potensial er det for læringsmiljøet  
• Internasjonal (fag)kompetanse uten å dra ut 
• Internasjonalt perspektiv  
• Mulighet for å bygge et internasjonalt nettverk 
• Språk kompetanse – Språktandem 
• Kontakter, informasjon og inspirasjon for utveksling 
• Kunnskap om hvordan ting gjøres andre steder 
• En tilførsel til livet rundt studiene – Kulturell kapital 
• Mangfold i debatter i undervisningen 
 

 



Lite kontakt mellom norske og internasjonale studenter 

• Trenger å legge til rette for felles møteplasser 
• I mange tilfeller oppfattes arrangement for internasjonale 

studenter som lukket for norske studenter 
• Høy terskel for å bryte inn og delta 
• Holder seg til trygge omgivelser 
 

 
 



Hvordan få mer kontakt? 
• En løsning som har fungert har vært å legge 

arrangementene for internasjonale studenter til steder 
hvor de norske studentene allerede er. 
 

• Sørge for arrangementer som ivaretar alle (kultur) 
• Sørge for plattformer som legger til rette for interaksjon 
• Eksempelvis fadderuken bør gå på tvers og tilpasses 



Språkbarrieren 
• Nordmenn og internasjonale studenter snakker engelsk 
• Allikevel er språkbarrieren en utfordring 
• Informasjon og kommunikasjon på Norsk som 

ekskluderer ikke norskspråklige fra deltagelse – SP 
• Det meste vi gjør kan gjennomføres på engelsk. Derfor 

bør vi alltid vurdere hvilket språk som er hensiktsmessig 
 

• Økt internasjonal profil i studier og økt mangfold i klasser 
 

 



Boligsituasjonen for internasjonale studenter 
• Ved mange studiesteder er internasjonale studenter 

plassert adskilt fra norske studenter i det som ofte er de 
billigste/dårligste studentboligene. 

• Dette motvirker internasjonalisering 
• ISU, studentdemokratiene og samskipnadene må ha 

dialog om hvordan best legge til rette for økt interaksjon. 
 



Universitetet for Miljø og biovitenskap 
• En solskinnshistorie. ”Vi vil trekke frem alt det positive” 
• Internasjonal matfestival + kulturelt 
• Deler ut midler til internasjonale tiltak 
• Internasjonale studenter får gratis medlemskap i 

studenter samfunnet - samfunnstjeneste 
• Buddy ordning 
• Bor på Pentagon med førsteårsstudentene 
• ISU arrangerer turer og events (filmkveld) 
• Lange, tette samarbeid med enkelt institusjoner i utlandet 



De tre sirklene for suksess ved 
utenlandsstudier (ANSA) 

Det er viktig at det legges til rette for at internasjonale 
studenter har kontakt med alle tre gruppene for å få mest 
ut av studieoppholdet. 

Norske studenter 

Studenter 
fra samme 

land 

Andre 
internasjonale 

studenter 



Oppsummering  
Internasjonale studenter opplever Norge positivt 
Utfordringen ligger i å få til økt kontakt 
Bruk studentparlamentene i å avdekke forbedringspotensial 
Skap plattformer for samhandling på tvers 
Se på Internasjonale studenter som ressurser 
 
 
internasjonalt@student.no  
 

mailto:internasjonalt@student.no
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