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Bakgrund
Läkarsektionen har under flera år uppfattat att det finns en bristande tillgång på
svarsaspekter för tidigare skriftliga examinationer, inklusive nyligen genomgången
examination. Dessa problem har diskuterats på aktuella kursråd och temakollegium, och har
dessutom lyfts centralt i Programnämnden (PN). Frågan diskuterades senast på PN-mötet
15 februari 2021 där PN beslutade att ge Läkarsektionen i uppdrag att inkomma med en
kartläggning av hur många tidigare tentamina och dess tillhörande svarsaspekter som
publicerats samt hur moment/kurser återkopplar rätt svar till studenter efter skriven
tentamen. Detta, tillsammans med studentperspektivet på resultatet är syftet med denna
rapport.

Tentamina klassas som en allmän handling, och omfattas därför av offentlighetsprincipen.
Detta innebär att studenter ska, så fort skriftliga frågor använts vid ett provtillfälle, ha rätt att
ta del av tidigare tentamina och dess svarsaspekter om sådana finns. KI:s regler om
examination (Dnr 1-372/2020) specificerar att studenter bör få återkoppling på sitt
examinationsresultat, exempelvis genom skriftliga svarsaspekter, individuell återkoppling,
eller muntlig tentamensgenomgång.

Under februari 2021 satte Läkarsektionen samman en arbetsgrupp som har inventerat
samtliga av läkarprogrammets kurser med avseende på ovanstående faktorer.
Arbetsgruppens resultat och slutsatser kan läsas nedan.

Metod
Denna rapport är initierad av studenter och genomförd av studentrepresentanter via
Läkarsektionen. För att rapporten ska skildra studentperspektivet på bästa sätt har rapporten
delats in i två delar. Del A kartlägger aspekter som är viktiga för studenter inför en skriftlig
tentamen, det vill säga antal tidigare tentamina och deras svarsaspekter samt från vilken
termin den senast publicerade tentamen tillhör. Del B kartlägger aspekter som är viktiga för
studenter efter tentamen, det vill säga hur moment/kurser återkopplar rätt svar till studenter
på skriven tentamina. Rapporten skildrar statistik och återkoppling på samtliga av
läkarprogrammets core-kurser (förutom IST) under höstterminen 2020. Datan i del A har
inhämtats av studentrepresentanter som bjudits in som observatörer till samtliga kursers
Canvasrum för HT20 där de inventerat filmappen eller modulen “Tidigare examinationer”.
Datan i del B har inhämtats av studentrepresentanter genom muntlig eller skriftlig
kommunikation med enstaka studenter som gått kursen under HT20.

Resultat
Resultaten i sin helhet kan ses här (bilaga 1).
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Del 1A - Inför kommande tentamina

1A.1 Antal tidigare tentamina på Canvas
Antalet publicerade tidigare tentamina på alla kurser illustreras i figur 1. På en majoritet av
kurserna på Läkarprogrammet var antalet tidigare tillgängliga tentamina på Canvas över fyra
stycken. Medelantalet på tidigare tentamina på Canvas var 11 med en standardavvikelse på
8. Alla kurser på läkarprogrammet hade som lägst en tidigare tentamen tillgänglig i sitt
kursrum på Canvas.

Figur 1.

Klinisk genetik (T10) hade lägst antal tidigare tentamina tillgängliga på Canvas med en
stycken. Högst antal hade kirurgikursen (T7) på Danderyds sjukhus med 45 stycken tidigare
tentamina.
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Kurser vars undervisning och examination sker på olika siter har i vissa fall tillgång till ojämnt
antal tidigare tentamina med och utan svar. Till exempel så är internmedicinkursen (T5-T6)
utspridd på fyra olika siter där undervisning och vissa delexaminationer är gemensam.
Denna variation illustreras i figur 2. Detta förekommer även på kirurgikursen trots att
samtliga siter skriver gemensam tentamen vilket illustreras i figur 3.

Figur 2.

Figur 3.

1A.2 Antal tidigare tentamina med svarsaspekter på Canvas
Medelantalet på tidigare tentamina med svarsaspekter på Canvas på läkarprogrammets
kurser var 6,7 med en standardavvikelse på 4,8 (bilaga 1). Det var totalt fem moment/kurser
som inte hade publicerat några svarsaspekter överhuvudtaget. Dessa moment var DFM3
anatomi (T3), inflammation DSM1.1 (T3) samt klinisk genetik, utveckling och reproduktion
(T10). Av de 45 moment/kurser som hade publicerat minst en tidigare tentamina med
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svarsaspekter så hade 22 kurser/moment publicerat svarsaspekter för samtliga av sina
publicerade tidigare tentamina. Alltså publicerar de flesta moment/kurser antingen
svarsaspekter på nästan alla tidigare tentamina, eller inga alls. Ett fåtal moment/kurser
(momentet patologi DSM1.2 (T3), Dx5 Åldrande (T6), Dx6 Hud (T6) och neuro, sinne och
psyke (T9)) hade svarsaspekter till färre än 50% av publicerade tidigare tentamina. Även
kirurgikursen på Danderyds sjukhus hade ett lågt ratio, men det reflekterar snarare deras
höga antal tidigare tentamina (45), än ett lågt antal tentamina med svarsaspekter.

1A.3 Senast genomförda tentamen publicerad på Canvas
Vissa moment/kurser är betydligt snabbare än andra på att publicera den senast
genomförda tentamen under “Tidigare examinationer” i Canvas-kursrummet. Totalt noteras
det att 15 moment/kurser saknar tentamina från föregående termin (VT20).

På vissa kliniska kurser finns en dissonans mellan hur ny den senaste tillgängliga tentamen
är på olika siter för samma kurs, detta trots att de olika siterna skriver en gemensam
tentamen. Ett exempel på detta är Dx3-tentamen (T6), där tre siter (Danderyds sjukhus,
Södersjukhuset och Huddinge) har tentamen från VT20 medan Solna inte har tillgång till
tentamina senare än HT19.

Del 1B - Efter skriven tentamina

1B.1 Rätt svar och poängindikation på skriven tentamen
Studenter fick reda på rätt svar på den skrivna tentamen på alla moment/kurser, förutom tre,
genom svarsaspekter som publicerades på Canvas (bilaga 1). Av de moment/kurser som
hade svarsaspekter, så var svarsaspekterna generellt översiktliga och utan tydlig indikation
på vad i svaret som var poänggivande. Däremot så hade momenten/kurserna
(internmedicin (T5-T6), kirurgi (T7), HSM (T11)) mycket utförliga svarsaspekter som gav
studenter en god insikt i vad som krävdes för full poäng. Utöver svarsaspekter hade vissa
kurser dessutom en frivillig muntlig genomgång av hela tentamen (bilaga 1). Detta kunde
dock variera inom kurserna, där vissa siter erbjöd genomgång, men inte andra (exempelvis
Danderyd, SÖS och Solna respektive Huddinge på Dx1 internmedicin (T5-T6)). Momentet
farmakologi (T5) erbjöd inspelade videogenomgångar av vissa tentamina. De
moment/kurser som inte publicerade svarsaspekter var anatomimomentet under DFM3 (T3),
och momenten reproduktion och utveckling (T10). Momenten på termin 10 återkopplade rätt
svar till studenter genom en muntlig informativ genomgång för vardera moment.
Anatomimomentet på DFM3 tillhandahöll varken svarsaspekter, en muntlig genomgång eller
något annat medel som skulle ge studenter förståelse för vad som var rätt svar på tentamen.

På alla moment/kurserna fick studenter återkoppling på sitt tentamensresultat i form av antal
uppnådda poäng per fråga, som sedan adderades till en slutpoäng. I regel fick studenten
ingen indikation från rättande lärare på varför den ej uppnått maxpoäng per fråga, studenten
hänvisades till svarsaspekter (om sådana fanns). Svarsaspekternas detaljnivå varierade
mycket. En del moment/kurser hade svarsaspekter med ingående förklaringar (exempelvis
DSM2 moment 1 (T4), klinisk diagnostik (T4) och medicin (T5-T6)). Endast ett fåtal studenter
uppgav att de själva eller bekanta kursare erhållit kommentarer av rättande lärare.
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Läkarsektionens Kommentarer

Del 2A - Inför kommande tentamen

Tidigare tentamina är värdefulla för studenter av många anledningar. För det första, så är
genomgång av tidigare tentamina en av de viktigaste förberedelserna inför en examination
då det tillåter studenter att bilda sig en uppfattning om den stundande tentamens form,
uppbyggnad och tidsåtgång. Läkarsektionen anser därför att studenter bör ha tillgång till
många tidigare tentamina med svarsaspekter. Eftersom en tentamens upplägg kan ändras
från termin till termin, anser Läkarsektionen att det dessutom är av yttersta vikt att studenter
har tillgång till genomförd tentamen från föregående termin.

För det andra, så är tidigare tentamina väldigt värdefulla för att studenter ska kunna bilda sig
en uppfattning om vilken detaljnivå som efterfrågas av studenten på kommande tentamen.
Utan exempel på tidigare korrekta svar riskerar studenten att besvara frågor med en för låg
detaljnivå, trots att studenten egentligen besitter all kunskap som efterfrågas. På samma sätt
kan studenter ha en uppfattning att det krävs en mycket högre detaljnivå på svaren än vad
som faktiskt behövs, vilket bidrar till stress och oro. Dessutom kan svaret på vissa frågor
variera beroende på vilken kurslitteratur som används, varvid svarsaspekter kan användas
för att förstå vad momentet/kursen anser vara mest korrekt.

För det tredje, så kan studenter med fördel använda sig av tidigare tentamina som ett
diagnostiskt test. Med hjälp av tidigare tentamensfrågor kan studenter testa sina kunskaper
och säkerställa att de ligger på en adekvat nivå. Detta är särskilt viktigt på moment/kurser
där lärandemålen är mycket övergripande, och har en låg detaljnivå. Tidigare tentamina med
svarsaspekter förenklar och förtydligar i sådana fall de kunskapskrav som kursen ställer.

2A.1 Antal tidigare tentamina på canvas
Dx1 på Danderyds sjukhus (T5), Dx3 på Solna (T5), Dx4 på Danderyds sjukhus och Solna
(T6), Dx6 på Huddinge och Solna (T6) samt Klinisk genetik (T10), har tre eller färre tidigare
tentamina tillgängliga för studenter. Läkarsektionen anser inte att tre eller färre tidigare
tentamina är ett adekvat antal för att bilda sig en uppfattning om hur tentamen kommer vara
uppbyggd.

Variationen på antal tidigare tentamina mellan olika siter inom kurser är något
Läkarsektionen ser negativt på. Det skapar olika förutsättningar för att förbereda och
bekanta sig inför kommande tentamen för studenter på de olika siterna. Ojämlikheten
framträder exempelvis inför Dx2 där studenter på Södersjukhuset har fem stycken tidigare
tentamina att gå igenom medan studenter på Huddinge har tillgång till nio tidigare tentamina,
trots att dessa studenter skriver samma tentamen.

Läkarsektionen ser med fördel att alla tidigare tentamina som har genomförts på samtliga
kurser är tillgängliga på respektive kursrum på Canvas. Dessutom anser Läkarsektionen att
alla studenter på samma kurs som skriver gemensam tentamen, oavsett site, ska ha tillgång
till samma specifika tidigare tentamina.
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2A.2 Antal tidigare tentamina med svarsaspekter på canvas
Medelantalet tidigare tentamina på Läkarprogrammet var 11 medan tidigare tentamina med
svarsaspekter var 6,7. Enligt offentlighetsprincipen har studenter rätt till tidigare tentamina
samt tillhörande svarsaspekter (om sådana finns). Man kan argumentera för att kurser som
inte publicerar tidigare tentamina och dess svarsaspekter bidrar till en ojämlikhet bland
studenter, då studenter som är medvetna om offentlighetsprincipen kan komma att utnyttja
den medan andra inte kommer att göra det. Läkarsektionen anser att alla kurser bör
publicera svarsaspekter för samtliga tidigare genomförda tentamina.

Läkarsektionen anser att de moment/kurser som inte har publicerade svarsaspekter till
tidigare tentamina (anatomimomentet DFM3 (T3), inflammationsmomentet DSM1 (T3) samt
reproduktion och utveckling (T10) inte ger studenter en adekvat förståelse för den stundande
examinationens detaljnivå och krav för poäng.

2A.3 Senast genomförda tentamen publicerad på Canvas
I resultatet ses en viss skillnad i hur “ny” den senast genomförda publicerade tentamen är för
olika moment/kurser. Det finns flertalet moment/kurser som saknar tentamina från den
föregående terminen. Det finns därmed många nya tentamina som inte har publicerats.
Detta anser Läkarsektionen vara ett förbättringsområde, då många studenter upplever det
tryggt att gå igenom det mest aktuella materialet. Läkarsektionen menar att alla
moment/kurser bör publicera tentamina från föregående termin för att studenter ska ha
tillgång till det senaste materialet.

Mellan internmedicinkursens olika siter finns en skillnad mellan vilken termin den senaste
tentamen kommer ifrån, trots att det förekommer att siter skriver en gemensam tentamen.
Läkarsektionen ser det som grundläggande att alla studenter som ska skriva samma
tentamen, oavsett site-tillhörighet, ska ha tillgång till samma tidigare tentamina.

Del 2B - Efter skriven tentamen

Det är viktigt för studenter att få reda på rätt svar på en skriven tentamen både ur ett
pedagogiskt och rättssäkert perspektiv. En skriftlig tentamen inte bara en examination, utan
också ett lärotillfälle för studenter. Att jämföra sina egna svar med svarsaspekter efter
skriven tentamen upplevs av många som väldigt pedagogiskt då man får ett objektivt mått på
vad man kan och vad man inte kan samtidigt som man får möjlighet att ta till sig nya
kunskaper. Muntlig tentamensgenomgång i tillägg till svarsaspekter kan vara ett värdefullt
komplement. Läkarsektionen anser att skriftliga svarsaspekter är det mest fördelaktiga sättet
att delge studenter rätt svar på tentamina. Svarsaspekter klargör på vilka grunder studenters
tentamina har bedömts, vilket är grundläggande för att säkerställa en rättssäker examination
och bedömning.

För att främja lärande och säkerställa rättssäkerheten så anser Läkarsektionen att alla
kurser/moment på läkarprogrammet på förhand bör utforma skriftliga svarsaspekter, som
sedan bör publiceras efter skriven tentamen och delges alla studenter.

8



2B.1 Rätt svar och poängindikation på skriven tentamen
På nästan alla kurser publiceras svarsaspekter, som studenter kan använda för att rätta sig
själva efter skriven tentamen. Svarsaspekter som innehåller indikationer för vad som är
poänggivande och inte (exempelvis internmedicin (T5-T6) och kirurgi (T7)) underlättar för
studenter att förstå deras fel och kunskapsluckor. Detta ser Läkarsektionen som positivt och
ett format för alla kurser på läkarprogrammet att sträva efter.

Anatomimomentet på DFM3 (T3) samt reproduktion och utveckling (T10) ger aldrig några
svarsaspekter, varken på tidigare tentamina, eller till den skrivna tentamen. Läkarsektionen
anser detta oacceptabelt ur ett rättsäkerhetsperspektiv. Dessutom är det inte pedagogiskt för
studenters lärande. Detta gör det omöjligt för studenter att förstå vad som krävs inför en
tentamen, och att förstå vad som hade krävts för att få poäng på en tentamen man skrivit.
En tentamen kan blotta kunskapsluckor men utan svarsaspekter kan det vara svårt att
åtgärda dem.

Take Home Message
Läkarsektionen anser att:

➔ Alla studenter som ska skriva samma tentamen, oavsett site-tillhörighet, bör ha
tillgång till samma material, det vill säga samma tidigare tentamina och deras
svarsaspekter.

➔ Minst en tentamen (och dess svarsaspekter) från föregående termin bör finnas
tillgänglig på samtliga moments/kursers Canvasrum.

➔ Alla tidigare tentamina bör publiceras på Canvas. Detta för att studenter ska 1) kunna
bilda sig en uppfattning om den stundande tentans form, uppbyggnad och
tidsomfång 2) förstå vilken detaljnivå som efterfrågas på stundande tentamen, 3) få
möjlighet att testa sina kunskaper och 4) förhindra olika förutsättningar mellan
studenter som är och inte är medvetna om sina rättigheter med hänvisning till
offentlighetsprincipen.

➔ För att främja lärande och säkerställa rättssäkerheten så bör alla moment/kurser på
läkarprogrammet på förhand utforma skriftliga svarsaspekter, som därefter bör
publiceras efter skriven tentamen och delges alla studenter.

➔ För att klargöra vad som bedöms bör svarsaspekter inkludera indikationer för vad
som är och inte är poänggivande.
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