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Tillsynssensors rapport: OSCE-prov 3. semester 14/1 2010 

Knut Aspegren, tillsynssensor 

 

Metod 

Underlaget för min bedömning är 

 Genomläsning av allt tillgängligt skriftligt material från provet och förberedelserna 

till detsamma 

 Deltagande i informationen till studenterna strax före provet 

 Inspektion av alla lokaler som provet ägde rum i 

 Direktobservation av stationerna före provstart och i funktion 

 Intervjuer på ”vilostationerna” med slumpvis utvalda studenter 

 

Studenter och lokaler 

150 studenter från medicin- och odontologistudierna genomgick provet under en dag. För att 

göra det möjligt var studenterna delade upp i en förmiddags- och en eftermiddagsgrupp à 75 

studenter. Var och en av dessa delades i undergrupper om 25 som samtidigt genomgick 

provet i tre olika lokaler: Færdighetssenteret, Mellemetasjen och Övningssalen för 

mikrobiologi. Vid bytet för- och eftermiddag var det sörjt för att studentgrupperna inte 

kunde mötas. I provet fanns endast en station som var baserad på interaktion med ”simulerad 

patient”. Denna var på alla tre ställena förlagd till ett avskilt rum. Övriga stationer var 

”öppna”, dvs. flera stationer var förlagda till ett rum och med öppna dörrar mellan dem. 

Detta fungerade utmärkt, bäst i Övningssalen för mikrobiologi. 

För bedömningen av provresultaten användes en av studiesalarna i Færdighetssenteret. Här 

arbetade under hela dagen 10 bedömare/censorer. 

 

Information om provformen till studenterna 

I december månad fick studenterna tillsänt en skriftlig information om provet. Den 4/1 2010 

anordnades en 7 stationers ”prov-OSCE” som alla studenter kunde delta i. En halv timme för 

provstart, lika för för- och eftermiddagsgrupperna, hade kursledaren en information med 

gruppen. Denna information bestod tills största delen av att svara på studenternas frågor. 
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Jag intervjuade sammanlagt 12 slumpvis utvalda studenter med frågorna: ”Vad anser du om 

informationen du har fått om det här provet?” samt ”Visste du vad du skulle göra på 

stationerna?”. Samtliga tolv svarade att de var nöjda med den information de fått och att de 

var helt på det klara med hur det skulle fungera på stationerna. De sade att ”prov-OSCE-n” 

varit speciellt värdefull i detta sammanhang. 

 

Provets uppbyggnad 

Provet bestod av 24 ”stationer” som studenterna flyttade sig mellan. Tiden för information 

om uppgiften och att utföra den var 7 minuter. Till förflyttning mellan stationerna var en 

minut avsatt. I förloppet var två vilostationer inlagda. På station 1 var för medicinstudenter 

uppgiften att mäta blodtryck och palpera artärpulsationer i nedre extremiteten på en 

”simulerad patient”. Den stationen var bemannad med en examinator/censor som till hjälp 

till poängsättningen hade ett strukturerat protokoll. Station nr. 1 för odontoligistudenterna 

och nr. 26 för samtliga studenter testade inga färdigheter men var renodlade kunskapsprov. 

På övriga stationer var uppgiften att utföra en färdighet och i anslutning till den besvara 

kunskapsfrågor. 

 

Färdigheter som testades var: 

1. Mäta artärblodtryck ad modum Korotkow 

2. Palpera och auskultera artärpulsationer i nedre extremiteten 

3. Mäta hämatokrit och sänkningsreaktion 

4. Bedöma makroskopiska patologiska förändringar i formalinfixerade makropreparat 

5. Hantera mikroskop 

6. Bedöma mikroskopiska preparat i mikroskop samt preparatbilder i olika förstoringar 

7. Anatomiskt orientera sig på formalinfixerade organ (hjärta och lungor) 

8. Bedöma bakteriekolonier på agarplattor 

9. I mikroskop klassificera bakterier 

10. Avläsa ABO-typningsprov 

 

Alla stationer, med ett undantag, hade korta och pregnanta instruktioner till studenten om 

vad som skulle göras och välformulerade, tydliga frågor. Undantaget var station nr 26 som 

innehöll 12 frågor av typen ”kortsvar”.  Frågorna var här formulerade som rubriker vilket 
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kunde ge anledning till missförstånd. Ett exempel: Fråga nr 11 på formuläret löd 

”Diagnose”. I kontexten kunde det uppfattas som antingen ”Vilken diagnos” (som framgick 

av uppgiften! ) eller ”Hur ställer man diagnosen angina pectoris”. 

 

Sammanlagt 27 slumpvis utvalda studenter intervjuades med frågan: ”Har du haft tillräcklig 

tid att genomföra uppgiften på stationerna?”  Enstämmigt svar var att ”det hade man haft”. 

Några få studenter tyckte att de borde ha mera tid på en av anatomistationerna.  

 

Fördelningen av stationer mellan olika ämnesområden var: 

Ämne Antal stationer Antal frågor 

Propodeutik 2 13*, 17** 

Fysiologi 2 11 

Patologi 6 40 

Makroanatomi 4 52 

Histologi 5 42 

Mikrobiologi 3 30 

Immunologi 2 17 

*För medicinstudenter 

**För odontologistudenter 

 

Färdigheterna på alla stationer, station 1 undantaget, var av karaktären ”intellektuella 

färdigheter” och kan därför klassificeras enligt Bloom´s taxonomi. (Färdigheterna på station 

1 var interpersonella, ”något som man gör med patienten”). Dessutom innehöll alla protokoll 

rena kunskapsfrågor. Följande kategorier kunde identifieras: 

 

Nivå Dimension Deskriptorer på norsk 

1. Remembering Gjengi – Angi – Definere – Beskrive - Navngi 

2. Understanding Forklare – Påpeke forskjeller – Karakterisere 

3. Applying Finne – Bruke – Beregne 

4. Analyzing Analysere – Identifisere – Finne ut - Fortolke 

 

Fördelningen av uppgifter/frågor på stationerna enligt Bloom´s taxonomi redovisas i tabellen 

nedan.  På grund av svårigheter att särskilja dimensionerna 3 och 4 i det aktuella provet har 

jag valt att redovisa dem tillsammans. 
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Station nr Bloom 1 Bloom 2 Bloom 3&4 Summa 

1 1   1 

2 1 2 3 6 

3 5   5 

4 2 1 3 6 

5 32 1 3 7 

6 2 1 3 6 

7 2 2 3 7 

8 2 3 2 7 

9  2 5 7 

10 10   10 

12 12   12 

13 15   15 

14 13 1 1 15 

15 1  6 7 

16 4 2 4 10 

17 3 1 4 8 

18 4 2 1 7 

19 8 1 1 10 

21 3 1 6 10 

22 1 3 6 10 

23 2 2 6 10 

24 3 4 1 8 

25 3 4 2 9 

26 11 1  12 

Summa 111 34 60 205 

Procent 54 % 17 % 29 % 100 % 

 

Provets reliabilitet 

Station 1 hade ett strukturerat protokoll som fylldes ut av bedömaren / censorn under de 7 

minuterna. Till de övriga stationsprotokollen fanns tydliga rättningsmallar 

(”sensorsvejledninger”). Bedömare var avdelade att poängbedöma en eller två stationer. I 

vissa fall var det olika personer som bedömde samma station på för och eftermiddag. 

Bedömarna hade möjlighet att konferera med varandra vid tveksamma fall. Jag bedömer att 

kontrollen med inter- och intra-bedömarreliabiliteten var god. Cronbach´s alpha för hela 

provet var 0,88 vilket tyder på att provet hade god interna konsistens. 

Sammantaget bedömer jag provets reliabilitet vara god. 

 

Provets validitet 
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Provets olika delar var helt inom ramen för målbeskrivningen för 3. semester. Ett prov är av 

praktiska skäl alltid ett stickprov på samtliga mål varför antalet frågor bör vara stort för att 

kunna täcka kursen. Antalet kunskapsfrågor och intellektuella färdigheter var sammanlagt 

199 vilket garanterar god täckning av kursinnehållet. Färdigheternas innehåll och frågornas 

formulering visade god överensstämmelse med målbeskrivningen. 

Sammantaget bedömer jag provets validitet vara god. 

 

Provets diskriminerande förmåga 

Som framgår av diagrammet uppnådda poäng per student diskriminerar provet effektivt. 

 

 

”SWOT-analys”  

Starka sidor 

 150 studenter examinerades och stationsprotokollen blev poängsatta på en dag! 

 Provet var välkonstruerat, låg inom ramen för målbeskrivningen och hade god 

relabilitet och validitet. 

 Fördelningen av kunskapskategorier i provet var väl avvägd.  

 Provet diskriminerade effektivt mellan välpresterande och mindre välpresterande 

studenter. 

 Logistiken fungerade oklanderlig. En mindre incident vid starten av 

eftermiddagsomgången klarades av utan svårigheter (en ”simulerad patient” var inte 

på plats). 

 Studenter och censorer var i förväg välinformerade om vad de skulle göra. 

 Tre vilostationer var inlagda i den 3 timmar och 28 minuter långa provet. 

 

Svaga sidor 

 Frågorna på ett stationsprotokoll hade mindre lämplig formulering. 

 

Möjligheter till utveckling 

 Man bör eftersträva mera enhetlig typografi på stationsprotokollen. 
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 Välgjorda stationer kan bevaras i en ”stationsbank” och med intervall återanvändas i 

kommande prov. 

Hot 

 Att konstruera ett prov av detta slag och denna kvalitet är en tidskrävande uppgift. 

Institutionsledare och fakultetsledningen måste se till att tid och resurser blir avsatta 

för det. 

 

Rekommendationer 
 

Ett OSCE-prov som testar både färdigheter och kunskaper som, vilket är fallet på 3. semester 

i Oslo, kombineras med ett fem timmar långt skriftligt kunskapsprov, ger studenterna goda 

möjligheter att visa vad de kan av kursfordringarna. Sannolikt kan man räkna med en 

betydande formativ effekt av kombinationen i riktning mot djuplärande. Trots den stora 

arbetsinsatsen från lärarnas sida att genomföra båda dessa prov bör de därför fortsätta. 

Viktigt är att fakultetsledningen uppmärksammar lärarnas arbetsinsats med att konstruera 

och genomföra proven. 

 

Simrishamn, Sverige, den 20 februari 2010  

 

 

Knut Aspegren  


