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BAKGRUND

• Examensmålen för psykologer omfattar både teoretiska
kunskapsmål och färdighetsmål

• Säkerställa att studenterna
uppnår lärandemål avseende
färdighet och förmåga
• Examinera färdigheter på ett
rättvist och tillförlitligt sätt
• Ge formativ feedback till
studenterna kopplat till
färdigheter
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OSCE

• OSCE = Objective Structured Clinical Examination
• Examinationsmetod ursprungligen utvecklad för medicinska professionsutbildningar (70-talet)
• 2 huvudsyften:
• Bedöma professionella färdigheter/klinisk kompetens
• Få till en objektiv examination

• Väldigt nytt för psykologutbildningar i världen
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HUR GÅR EN OSCE TILL?

• 12 examinerande stationer där studenterna interagerar med skådespelare
• Bedömare på varje station
• Lässtation innan vid behov
• Vilostationer
• 10 minuter på varje station
• 2 minuter mellan stationerna
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STATIONER

• Bedömaren arbetar fram en station
• Instruktion till studenten
• Rollbeskrivning (till skådespelaren)
• Färdigheter som examineras på stationen
• Poängsättning
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OSCE-FILMEN
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HUR GÅR BEDÖMNINGEN TILL?
2 OLIKA BEDÖMNINGAR
• Poängbedömning

• Global skattning

• 1 station är värd 10 poäng

• Excellent

• Poängen fördelade på X antal
färdigheter

• Pass
• Borderline pass
• Clear fail

+ Skriftlig feedback från examinatorn
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HUR HAR DET GÅTT?

• 2 kursgrupper har examinerats med OSCE
• 1 på plats på universitetet (12 stationer, 10+2 minuter)
• 1 digitalt via Zoom (5 stationer, 10+5 minuter)

• 3:e kursgruppen examineras nu i slutet på november
• Digitalt via Zoom (5 stationer, 13+4 minuter)
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STRUKTURERAD UTVÄRDERING

• Strukturerade frågeformulär: Före, efter samt uppföljning (9 månader)
• Studenterna upplever en hög nivå av oro/ångest kopplat till examinationen
• 80% anser att OSCE var en värdefull erfarenhet (9 månader)
• 60% anser att OSCE är en bra examinationsform (9 månader)
• 90% säger att de lärde sig mycket av att genomföra OSCE (9 månader)
• 83% rekommenderar andra psykologstudenter att genomföra examinationen (9 månader)
• 60% skulle inte vilja göra om OSCE (9 månader)
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UTMANINGAR

• Hög grad av upplevd stress hos studenterna:
• Både före och under examinationen

• 10 minuter för att interagera med en patient
inte vanligt för psykologer
• Kostsam dag vad gäller lärarresurser
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Frågor?
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