Dato: 27. januar 2022

Store variasjoner i resultatene fra nasjonal deleksamen for
sykepleiestudentene
Det er en del variasjoner mellom institusjonene, men resultatene fra nasjonal deleksamen i
anatomi, fysiologi og biokjemi (AFB) viser at mange sykepleiestudenter har taklet den vanskelige
koronasituasjonen på en god måte. NOKUT vil legge opp til en ekstra konteeksamen i august.
Resultatene fra Nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi, og biokjemi (AFB) som ble gjennomført i
desember er klare, og de viser at karakterene ligger omtrent på samme nivå som før
koronapandemien slo til. Strykprosenten er litt høyere enn før pandemien, men over halvparten av
studentene får karakteren C eller bedre.
– Dette kan tyde på at pandemien ikke har hatt den negative effekten på eksamensresultatene som
vi hadde fryktet. Resultatene skiller seg ikke vesentlig ut fra det vi så før pandemien. Det vitner om at
både undervisere og studenter har jobbet hardt under de krevende forholdene, sier NOKUT-direktør
Kristin Vinje.
Karakterfordeling nasjonalt:

Stiller samme krav som før koronapandemien
I 2020 ble det ikke avholdt nasjonal sensur, men om man sammenligner disse resultatene med 2019,
ser man at strykprosenten har gått opp fra 19,7 til 25,2 i 2021. For eksamensgruppen som har laget
eksamensoppgavene, har det vært viktig å ikke senke kravene som stilles til studentene ettersom
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kunnskapen som måles på denne eksamenen, er grunnleggende for sykepleiere og kritisk for at
studentene skal få gjennomført praksis.
– At hver fjerde student stryker er selvsagt ikke bra, men dette er også en vanskelig eksamen for
mange studenter hvor gjennomsnittskarakteren på landsbasis har ligget på det nivået den gjør nå
også tidligere. Når mye av undervisningen er gjort digital, med utfordringene det gir, så er vi ikke
overrasket over at strykprosenten går noe opp, sier Kristin Vinje.
– Det er også gledelig å se at noen gjør det virkelig bra til tross for alle utfordringene både studenter
og undervisere har hatt i høst, legger NOKUT-direktøren til.
Eksamensgruppen består av faglærere, emneansvarlige og eksperter på fagfeltet. Også Norsk
Sykepleierforbund Student har vært med i arbeidet med utarbeidelsen av eksamen.

Ekstra sjanse i august
Da denne eksamenen ble avholdt i midten av desember, var samfunnet i ferd med å stenges ned
igjen som en følge av ny smitteoppblomstring. Mange studenter var bekymret for å møte opp til
skoleeksamen til tross for regjeringens anbefalinger om at det var gjennomførbart.
Disse bekymringene kan ha gått ut over prestasjonen og oppmøtet for noen studenter, og NOKUT
ønsker derfor å tilby en ekstra konteeksamen i august før semesterstart, slik at studentenes
progresjon ikke stopper opp. Den vil komme i tillegg til ordinær konteeksamen i april.
– Norge trenger flere sykepleiere, og en ekstra konteeksamen kan gjøre at flere studenter får
gjennomført praksis og blir utdannet på normert tid. Derfor er det naturlig for NOKUT å prioritere
dette i denne ekstraordinære perioden, avslutter NOKUT-direktør Kristin Vinje.

Et verktøy for nasjonal utvikling
Nasjonal deleksamen er et verktøy som skal bidra til å utvikle kvaliteten på undervisningen, slik at de
ulike utdanningsinstitusjonene over hele landet skal lære av hverandre og holde en viss kvalitet.
•

NOKUT bruker resultatene i videre analyser, som vil være til nytte for
utdanningsinstitusjonenes videre utviklingsarbeid. I rapporten Resultater på nasjonal
deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi: Gode studenter eller gode
studieprogrammer? fra 2021, så NOKUT på hvilke faktorer som påvirker studentenes
eksamensprestasjon i AFB og undersøkte i hvor stor grad disse faktorene kunne forklare
forskjellene som observeres mellom studiestedene.
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