Resolusjon om bedre norskkurs for internasjonale studenter
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Internasjonale studenter har i dag muligheten til å velge mellom to norskkurs ved NMBU.
Kursene er delt inn etter vanskelighetsgradene nybegynner (LNG130) og delvis
viderekommen (LNG135). Begge kursene foregår etter kl 16.00 og man mottar ikke
studiepoeng ved fullført kurs.
Flere ganger har internasjonale studenter uttrykt sin frustrasjon over problemer de møter
som følge av språkbarrierer på Ås. Mange føler at det er lettere å bli kjent med andre
internasjonale studenter, fremfor å bli kjent med sine norske medstudenter. Det er også flere
situasjoner der informasjon kun blir formidlet på norsk, noe som gjør at flere internasjonale
ikke får med seg hva som skjer. Ved å videreutvikle dagens norskkurs gjennom dialog med
studentene, vil flere internasjonale ha muligheten for å ta en enda større del i det faglige og
sosiale livet på Ås.
NMBU har en del internasjonale studenter, og da er det naturlig at universitetet satser mer
på språklære. I studentdemokratiets langtidsstrategi 2017-2020 står det blant annet at et av
hovedmålene er å “[...] 5.3 Sikre god kvalitet på norskkurs som blir gitt til internasjonale
studenter.” Ved å tilby nye språkkurs som dekker flere vanskelighetsgrader, vil man sikre at
studenten har større valgfrihet og at studentmassen fordeler seg på flere lærere. Dermed
kan også læreren ha større kapasitet til å kommunisere med hver enkelt student.
LANDSAM-representanter publiserte en spørreundersøkelse for internasjonale studenter i
begynnelsen av mars. Resultatene som presenteres nederst i vedlegget er hentet fra det
tidspunkt saksforbereder skriver saken (24.03.19). Deltakere i spørreundersøkelsen ble
også spurt hva deres morsmål er, og hvordan de ville beskrive sin opplevelse av LNG130 &
LNG135. Prinsippene til forslagsstillere er basert på flere av disse svarene.

Forslagsstillere legger frem disse prinsippene som viktige i videreutviklingen av
norskundervisningen ved NMBU:
- Språkkursene skal dekke vanskelighetsnivåene A1, A2 og B1
- Et eller flere av kursene skal belønnes med studiepoeng
- Det skal være mulig å ta norskkurs mellom 08.00 og 16.00, i tillegg til de
ettermiddagskursene som allerede tilbys ved NMBU.
- Klassene bør ikke overskride mer enn 24 studenter per lærer.
- Språkkursene skal følges opp gjennom jevnlige evalueringer.

https://www.kompetansenorge.no/Norsk-og-samfunnskunnskap/Norskprove/#ob=9069
Funn fra spørreundersøkelsen “Norwegian language courses at NMBU” mars 2019:
https://studlandsam.typeform.com/report/etpyJR/zKhkaxbUluhvV3EB

