
 

Checklista vid bedömning av Examensarbete 2 avancerad nivå, 
Läkarprogrammets T10 
 
Inför bedömningen av uppsatsen: 

1. Rekapitulera målen för kursen, så som beskrivna i kursplanen: 
https://moodle.med.lu.se/course/view.php?id=1344 

2. Gå igenom bedömningskriterierna noga 
3. Hämta uppsatsen på Moodle och notera utfallet av analysen i Urkund 

 
Under bedömningen av uppsatsen: 

1. Fyll i tabellen med bedömningskriterierna, med Godkänt, Rest eller Underkänt för 
varje kriterium 

2. Skriv ner vad som behöver revideras för alla kriterier som du markerat som Rest eller 
Underkänt 

3. Sammanfatta din bedömning på ett tydligt sätt enligt instruktionerna för skriftlig 
feedback till studenten (motsvarande ca 1, högst 1,5, A4-sida, skickas EFTER 
redovisningen – se nedan). Även studenter som är godkända ska få feedback 

 
Inför redovisningen: 

1. Formulera såväl övergripande som detaljerade frågor som sammantaget kan belysa 
studentens (a) kunskaper inom området, (b) förmåga att diskutera och (c) faktiska 
bidrag till olika aspekter av projektet 

2. Ta ställning till om analysen från Urkund föranleder några åtgärder eller bör 
diskuteras med studenten vid redovisningen 

 
Under redovisningen: 

1. Se till att alla inblandade håller tiderna vid de olika momenten av redovisningen 
2. Fyll i tabellerna med bedömningskriterierna avseende muntlig presentation, försvar 

och opposition för de studenter/opponenter som är aktuella under din session 
(opponenterna är inte alltid samma studenter vars uppsatser du bedömt) 

 
Efter redovisningen: 

1. Lämna in ifyllda tabeller med bedömningskriterierna avseende uppsatsen, muntlig 
presentation, försvar och opposition samt examinationsblad i pappersform till Kerstin 
Troein samma dag som din redovisning äger rum 

2. Skicka skriftlig feedback på uppsatsen (motsvarande ca 1, högst 1,5, A4-sida) till 
studenten via mejl med kopia till kerstin.troein@med.lu.se OCH till handledaren. 
Även studenter som är godkända ska få feedback 

3. Gör en slutbedömning av den reviderade uppsatsen, som studenten ska 
tillhandahålla via mejl högst två veckor efter feedback från dig 

4. Informera studenten samt kerstin.troein@med.lu.se via mejl när uppsatsen är 
godkänd 

5. Skicka in slutlig version (utan Kommentarer eller Spåra ändringar) av godkänd 
uppsats till kerstin.troein@med.lu.se 
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