
Den skriftliga examinationen av teoretiska kunskaper på läkarprogrammet görs i 
huvudsak genom flervalsprov (MCQ). Antalet svarsalternativ är fyra och det finns endast 
ett svar som är rätt, principen är enskilt bästa svar. Observera att detta inte är den enda 
examinationsformen. Programmet använder även andra metoder för att testa den 
enskilda studentens teoretiska kunskaper, färdigheter och förmågor. 
 
I regel så brukar flervalsproven på de olika terminskurserna omfatta ca 120 frågor. 
Gränsen för lägsta godtagbara nivå bestäms utifrån en metod som tar hänsyn till provets 
svårighetsgrad. Metoden brukar benämnas enligt Cohen och formeln är: 
 
PM = C + 0,6(P - C)  
 
där 
 
PM = lägsta godtagbara nivå 
C = förväntat resultat baserat på gissning 
P = resultat för den student som utgör percentil 95 
 
Om en skrivning innehåller 120 frågor och fyra svarsalternativ blir gissningsfrekvensen 
30 p (25% av 120). Studier har visat att den student som utgör percentil 95 är en 
tämligen god prediktor för provets svårighetsgrad. 
 
Varje enskild fråga och dess svarsalternativ är noga granskad av en grupp lärare. Trots 
detta kan enskilda frågor vara felaktiga. Därför finns en möjlighet att ifrågasätta enskilda 
frågor. Detta måste göras inom 24 timmar från den tid facit publicerats på kursens 
hemsida. Ett ifrågasättande måste vara väl underbyggt och motiverat. I princip så 
accepteras endast ifrågasättanden som faller inom följande fyra kategorier: 
 
1. Det finns mer än ett rätt svar och detta alternativa rätta svar ska vara likvärdigt det 

som är angivet i facit (principen om enskilt bästa svar). 
2. Det svar som är angivet som rätt är fel och det finns egentligen inget rätt till frågan. 
3. Angivet rätt svar är fel och en av distraktorerna är det rätta svaret. 
 
De frågor som ifrågasätts kommer att noga granskas och beslutet efter denna 
granskning kan antingen vara att frågan är kvar som den är skriven eller att frågan 
stryks. Om en fråga stryks kommer det att kunna påverka gränsen för lägsta godtagbara 
nivå på ett för enskilda studenter negativt sätt. Därför kommer strykningar av frågor ske 
med mycket stor restriktivitet.  
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