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Det er flere årsaker til at studen-
ter bruker mer enn normert tid på 
studiet. Det kan være egne eller 
familiemedlemmers problemer 
i hjemmet, men også problemer 
med det å studere.

HUSKER BEST FRA SIMULE-
RING. Det er en sammenheng mel-
lom inntakskvalitet, innsatskvalitet 
og studentgjennomstrømning i stu-
diet. Noen studenter drar ikke til 
skolen på studiedager fordi de har 
en jobb. En del starter også på stu-
diet uten å være bevisst på hvilke 
læringsstrategier og læringsmeto-
der det er nødvendig å kunne. De 
forventer å få klar instruksjon om 
hva de skal gjøre og når det skal gjø-
res, slik det er vanlig i videregåen-
de skole [4]. Forskning viser at dess 
lengre utdanning studentene har 
fra før, dess lettere blir det for dem 
å fullføre studiet på normert tid. 
Kun 10 prosent av studentene får 
med seg lærestoffet under foreles-
ninger. Ved simulering derimot, vi-
ser det seg at 80 prosent av studen-
tene husker det de har vært 
gjennom [5]. 

HAR DÅRLIG ØKONOMI. Økono-
mi spiller også inn på studieprogre-
sjonen. Til tross for økt levestan-
dard i samfunnet, sliter studenter 
med å få pengene til å strekke til. 
Dagens studenter har mindre pen-
ger å bruke enn i foregående tiår 
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tema de siste tiårene, og forskning 
viser at ulike studier har ulik grad 
av studiegjennomføring [1].

Denne artikkelen er basert på en 
kartlegging av sykepleierstudenter 
med tilrettelagt studieløp for å se 
på årsaker til hvorfor en del stu-
denter ved sykepleierutdannin-
gen bruker mer tid enn normert på 
studiet.

Kvalitetsreformens innhold har 
blitt en styringsparameter for høy-
ere utdanning etter at den ble inn-
ført [2]. Ifølge reformen skal skole-
ne legge til rette for studentene og 
følge dem tett opp gjennom hele 
studieløpet. For å styrke lærings-
utbyttet og progresjonen skal man 
legge vekt på studentaktive under-
visningsformer i kombinasjon med 
evalueringer som fremmer læring. 
Skolene må inngå avtaler, med stu-
dentene om studieløpet, der det 
kommer frem hvilke plikter og ret-
ter undervisningsinstitusjonen og 
studentene har overfor hverandre 
[2].

Det er vanskelig å måle studie-
gjennomstrømning, men man kan 
måle hvor mange studenter som 
fullfører studiet på normert tid, 
hva som er årsak til forsinkelser, 
og hvor lang tid studenter bruker 
på å gjennomføre en bachelorgrad.

S
[6]. Det kan også bety at tiden vi le-
ver i, i større grad vektlegger pen-
ger og status. Dette fører igjen til at 
mange fulltidsstudenter har jobb 
ved siden av studiene, noe som of-
te går ut over studiet.

SLITER MED SKOLEEKSAMEN. 
Sykepleierutdanning har ofte høy 
strykprosent i medisinske og na-
turvitenskapelige fag. Casebaserte 
undervisningsmetoder som et sup-
plement til tradisjonelle forelesnin-
ger førte til at strykprosenten gikk 
ned fra 37 til 20 prosent [8].

Skoleeksamen er den vanligste 
eksamensformen i medisinske og 
naturvitenskapelige fag. I sykepleie 
og samfunnsvitenskapelige fag er 
mappeeksamen og hjemmeeksa-
men mer vanlig. Dette kan være en 
medvirkende årsak til den  høye 
strykprosenten i medisinske og 
naturvitenskapelige fag. En seksti-
mers skoleeksamen kan være van-
skeligere enn de andre eksamens-
formene, mest fordi studenter ikke 
bruker pensumlitteratur som opp-
slagsverk under skoleeksamen. Un-
der mappe- og hjemmeeksamener 
kan studenter bruke all tilgjengelig 
litteratur [8, 9].

MENINGSLØSE FAG. Flere studen-
ter har problemer med å se nytte-
verdien av enkelte teoretiske em-
ner i studiet. I sykepleierstudiet 
kan det blant annet være 
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med seg til studiet, også påvir-
ker den omsorgskvaliteten som 
senere formidles [13]. Selvinn-
sikt er derfor en vesentlig faktor i 
sykepleierutdanningen.

VALIDITET, RELIABILITET OG 
ETISKE BETRAKTNINGER. I stu-
dien kartla jeg 77 studen-
ter som fikk en tilrettelagt 
studieplan. Det vil si en 

«Studentene 
kan bli 
umotiverte 
om de må 
lære noe de 
selv mener er 
unødvendig.»

Astin indikerer at studenter som 
er interessert i faget, involverer seg 
i studiet og det som skjer på cam-
pus. De er mer på skolen og kom-
muniserer godt med fakultetet og 
medstudenter. Det kan igjen føre til 
bedre studieresultater [12].

Peplau hevder at de individu-
elle verdiene, holdningene og ev-
nen til å skape trygghet som hver 
enkelt sykepleierstudent har 

vitenskapsteori, historie og enkel-
te etiske emner. For noen studen-
ter kan slike fag oppleves som me-
ningsløse i forhold til de praktiske 
fagene de har i studiet [10]. Studen-
tene kan bli umotiverte om de må 
lære noe de selv mener er unød-
vendig. Reeves hevder at studenter 
heller bruker tiden foran pc til nett-
spill, «chatting» eller liknende i sli-
ke situasjoner [11].

Praktisk: Stryk i natur-
vitenskapelige emner 
er hovedårsaken til 
forsinkelser i studiet. 
A rk iv foto:  St i g M . 
Weston
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S

deltakerprosent på 100.
Utvalget er studenter fra alle tre 

årene i bachelorgrad i sykepleie i 
2013. Jeg målte hvor mange stu-
denter som trengte lengre tid enn 
normert på studiet, men ikke hvor 
lang tid de brukte. Jeg har heller 
ikke sett på hvor mange studenter 
som ønsket å slutte på studiet.  

RESULTAT. Resultatet viste at 21 stu-
denter trengte lengre tid enn tre år 
på studiet på grunn av at de hadde 
fått F to ganger ved en eksamen i me-
disinske og naturvitenskapelige fag.

Deretter var sykdom årsaken til 
at tolv studenter måtte bruke len-
gre tid enn tre år på studiet. Elle-
ve studenter hadde svangerskaps-
permisjon og åtte hadde fått «ikke 
bestått» arbeidspraksis ved en 
helseinstitusjon.

Seks studenter var umotivert 
og usikre, og seks studenter had-
de ikke meldt seg opp til ny og ut-
satt eksamen og måtte derfor ven-
te til neste gang denne eksamenen 
ble satt opp.

Seks studenter hadde fått F i sy-
kepleiefag to ganger, og fire studen-
ter hadde ulike familieproblemer 
som medførte at de måtte ta per-
misjon fra studiet.

To studenter søkte om innpass 
med fag de hadde fra andre høy-
skoler, og det medførte at de bruk-
te ett år ekstra på studiet. Én stu-
dent hadde ikke fått godkjent 
studie planen sin.

SVAKE EKSAMENSRESULTATER. 
Hensikten med denne studien var 
også å vurdere om skolene arbeider 
i tråd med Kvalitetsreformen [2].

UiO sier at et bachelorløp utover 
tre år er en økonomisk belastning 
for skolen [7] og for studenten. Sko-
lene får økonomisk støtte fra staten 
for et bestemt antall bachelorstu-
denter som bruker tre år på studi-
et. Skolene må derfor selv finansi-
ere utgifter til studenter som har 
studietid utover normert tid.

Studien viste at 21 studenter fikk 
et stopp i studiet på grunn av at de 
hadde fått F flere ganger på eksa-
men i et medisinsk og naturviten-
skapelig fag. Tidligere forskning og 
offentlige rapporter påpeker også 

til at enkelte får problemer med å 
studere. Det er vanlig med store kull 
i sykepleierutdanningen, det vil si at 
det sjelden er under 100 studenter i 
et kull. Dette kan gjøre det proble-
matisk for studenter å ta ordet i ple-
num. Kvalitetsreformen sier at læ-
rer skal tilrettelegge for, følge opp og 
evaluere studenter underveis, noe 
som er  vanskeligere å følge opp ved 
store kull [2].

SYKDOM, PROBLE-
MER OG SVANGER-
SKAPSPERMISJON. 
Kartleggingen viser at 
tolv studenter brukte 
lengre tid enn nor-
mert  på studiet på 
grunn av egen eller 
andre familiemed-
lemmers sykdom. 
Studentene melder 
om kortvarige syk-

domstilstander, men også mer kro-
niske lidelser. Det kan se ut til at 
studenters rettigheter ved sykdom 
er mangelfulle og litt rigide. I dag gir 
man for eksempel kun fire og en 
halv måneders sykestipend i året. 
Med større grad av fleksibilitet i 
systemet ville skolene fått flere stu-
denter gjennom studiene. Selv om 
de var syke, kunne ressurssterke 
studenter klart å gjennomføre de-
ler av studiet hvis forholdene ble 
lagt til rette. Oppstartsfasen etter 
friskmelding kan dessuten være 
tøff.

Elleve studenter brukte mer enn 
normert tid på studiet på grunn av 
svangerskapspermisjon. Disse stu-
dentene planla å bli borte ett år og 
deretter komme tilbake til stu-
diet, og trenger ikke å få noe pro-
blem med å studere [15]. Studen-
ter får vanligvis en ramme på fem 
år på å gjøre ferdig en bachelorut-
danning. Svangerskapspermisjon 
og permisjon på grunn av diverse 
lidelser kan man få utenom denne 
femårsperioden. Kartleggingen vi-
ser at noen studenter har familie-
problemer som gjør det vanskelig 
å studere. Problemer med egen fa-
milie, med kronisk syke barn eller 
samlivsbrudd, men også proble-
mer med egne foreldres dødsfall 
og rusproblemer ble nevnt.

problemet med svake eksamenska-
rakterer i de medisinske og natur-
vitenskapelige fagene [8,9]. Forsk-
ning indikerer at dette ikke er 
underlig. Disse fagene har som of-
test en lang og krevende skoleeksa-
men, mens andre fagområder ofte 
har mappeeksamen, hjemmeeksa-
men eller kortere skoleeksamener 
[8]. Krevende eksamensformer kan 
gi svakere karakterer. Man kan og-
så stille spørsmål ved om sykeplei-
estudentenes realfagskompetanse 
er tilstrekkelig. Det kan hende stu-
dentene ville fått likere eksamens-
resultater i alle fagemner hvis sam-
me eksamensform ble brukt.

Til sammenlikning viser det seg 
at seks studenter har fått F to gan-
ger på eksamen i sykepleiefaget. In-
gen student har fått stopp i studiet 
på grunn av F i samfunnsvitenska-
pelige fag. Studentservice ved sko-
len der denne undersøkelsen ble 
gjennomført, har en webside der 
studentenes karakterer fra de ulike 
eksamenene noteres. Her står det at 
medisinske og naturvitenskapelige 
fag har langt flere F-er på eksamen 
enn andre fagemner. Ifølge studen-
ter er medisinske og naturvitenska-
pelige emner viktige [10], men van-
skelige. Dataspill og «chatting» kan 
lett benyttes når motivasjonen svik-
ter og fag oppleves som vanskelige 
og uforståelige [11]. 

NOEN EMNER ER VANSKELIGE-
RE. Forskning viser at medisinsk si-
mulering som læremetode gir 
kunnskap som huskes lettere og 
lengre enn tradisjonell undervis-
ning fordi den er skapt gjennom 
selvopplevd praksis [5]. Det kan 
være klokt å bruke nye og ulike pe-
dagogiske metoder i undervisnin-
gen. Blogger, multimedieprodukter 
og simulering kan nevnes. Astin pe-
ker på studentaktive metoder og 
involvering som særs viktig når det 
gjelder læring og studentgjennom-
strømning [12]. Likevel er det van-
skelig å komme utenom at noen fa-
gemner er vanskeligere å forstå. 
Stort pensum kan derfor være 
hardt å tilegne seg på kort tid.

STORE KULL. Også store student-
kull kan være en medvirkende årsak 
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NÅR STUDIEMOTIVASJONEN 
SYNKER. Selv om undersøkelser vi-
ser at sykepleierutdanning ligger på 
topp når det gjelder gjennomfø-
ringsgrad [7], opplever også studen-
ter og lærere ved sykepleierutdan-
ningene at det er for mange 
studenter som ikke greier å gjen-
nomføre studiet på normert tid. I 
denne studien er det seks studenter 
som ber om permisjon fordi de er lei 
av å studere. De var slitne og lite mo-
tivert til å lese. Mange studenter 
hadde hel- eller deltidsjobb utenom 
studiet. Andre forskere har funnet 
det samme i sine studier [3, 6]. Flere 
av studentene som tilhørte denne 
rubrikken, hadde grader av dysleksi 
og problemer med å komme gjen-
nom pensumlitteraturen. Noen var 
svært slitne, og en student gråt un-
der samtalen med forsker. Det kan se 
ut som at enkelte studenter kan ha 
behov for å ta ett studieår over to år. 

Denne undersøkelsen viser også 
at et antall studenter tar med seg 
studievaner fra videregående sko-
le. De vil «pushes», informeres of-
tere og få klare instruksjoner. An-
nen forskning viser det samme [4]. 
Høyskolene og universitetene for-
venter at studenter tar hånd om 
eget studium [3]. Det er ikke alltid 

Det er ikke lett å få innpass med 
eksamener fra en annen skole. Det 
viser seg at skolene har den sam-
me rammeplanen, men gjennom-
fører de ulike fagemnene på ulike 
tidspunkter. For eksempel kan psy-
kologi gjennomføres i første, andre 
eller tredje semester i sykepleier-
studiet. De to studentene i denne 
studien som søkte om å få innpass, 
måtte ta opp igjen deler av første 
studieår fordi de manglet noen fa-
gemner fra første år på studiet. Stu-
denter ser problemstillingen, men 
liker det ikke. Studenten søker på 
samordnet opptak og deretter om 
innpass. Samordnet opptak er i 
april. Studenter som ikke har søkt 
på samordnet opptak, vil trolig få 
avslag på søknaden. •

at studentenes og skolens behov og 
forventninger kan forenes.

ANDRE ÅRSAKER. Studenter som 
har fått F til eksamen, må selv mel-
de seg opp til ny og utsatt eksamen 
og godkjenne sin egen studieplan 
på nettet. Dette står klart og tyde-
lig i studiehåndboken, og informa-
sjon blir gitt. Likevel er det studen-
ter som glemmer eller ikke klarer å 
gjøre dette. Det kan virke som om 
en del studenter sliter med slike 
praktiske systemer ved høyskoler 
og universiteter. Dette viser også 
annen forskning [14].

Flere av studentene i under-
søkelsen var overrasket over at 
ikke lærer til enhver tid la til rette 
for dem og ga dem viktige beskje-
der. Noen studenter synes å me-
ne at det er lærer eller studiested 
som er årsaken til deres proble-
mer med å gjennomføre. Det viser 
også rapporten fra UiO [7]. Der ser 
likevel ut til at studenters selvsten-
dighet øker etter hvert. Studenter 
som har studert i mange år, er re-
lativt selvhjulpne. Dette ble ikke 
kartlagt, men siden det var få stu-
denter i hver rubrikk, kan man i en 
kartleggingsundersøkelse likevel se 
noen tendenser.
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Fått F to ganger 
i medisinske og 
natur  viten
skapelige emner

Har hatt 
sykdom/
problemer

Svanger
skap

5

10

15

20

Ikke bestått 
praksis

Er umotivert/
sliten/usikker

Ikke oppmeldt 
til ny og utsatt 
eksamen

Fått F to ganger 
i sykepleiefag

Familie
problemer

Problemer med 
innpass fra 
annen skole

Ikke 
godkjent 
plan

TABELL 1: Alle 10 årsak til utvidede studieløp


