
  
Abstract—Att tillgodose studentens möjlighet att inom ett 

utbildningsprogram ha möjlighet att uppnå de fodringar vilka 
examensordningen ställt upp är utbildningsprogrammets 
huvudsakliga syfte. Här redogörs för metoden målmatriser och 
självvärderings på kursnivå som inom ramen för KTHs 
utvärderings- och utvecklingsarbete har utformats för att på ett 
effektivt och enkelt sätt stödja befintliga utbildningsprogram i att 
utreda i vilken grad de möjliggör för studenten att uppnå målen. 
Metoden har även visat sig utgöra en god grund för att skaffa sig 
fördjupad kunskap om progressionen gällande kunskap, 
färdigheter och förmågor samt verka som en utgångspunkt i 
vilken strategiska beslut om nödvändigt och önskvärt 
utvecklingsarbete kan starta.  
 

Index Terms— målmatriser, kvalitetsarbete, constructive 
alignmment, måluppfyllelse, utbildningsprogram  
 

I. INTRODUKTION  
ENkursstruktur som existerar i den svenska högskolan 
idag innebär utmaningar för skapandet och utvecklingen 

av programutbildningar. Vanligen har en enskild kurs ett 
definierat ämnesinnehåll men även i viss mån inslag av 
färdighetsutvecklande element[1]. Ett utbildningsprogram har 
till uppdrag att samla kurser som gemensamt utgör en grund 
för den studerande så att denna under sin utbildning har 
möjlighet att uppnå de examensmål som finns uppsatta i 
nationell- och lokal examensordning. Speciellt för 
yrkesutbildningar står inte enbart ämneskunskap i fokus utan 
minst lika stor vikt läggs vid att studenten under sin utbildning 
utvecklar färdigheter som erfordras för yrkesutövningen [2]. 

Utbildningssystemets struktur och upplägg innebär att 
ingående obligatoriska kurser i ett utbildningsprogram måste, i 
samförstånd med varandra, verka för att samtliga mål i 
examensordningen uppnås. Detta inkluderar så väl de 
ämnesmässiga målen som målen gällande färdigheter och 
förhållningssätt. Vid skapandet av nya utbildningsprogram kan 
detta tas i beaktan och strukturerbyggas upp som tillgodoser 
en progression gällande både ämneskunskaper, färdigheter och 
förmågor genom hela utbildningen. För befintliga 
utbildningsprogram så måste processer skapas och frågan om 
målens uppfyllnadsgrad belysas och utredas. Ett 
utbildningsprogram står under ständig förändring [3] vilket 
kan medföra att förändringar av system och enskilda element 
lätt kan utebli om inte planer och strukturer kan dokumenteras 

 

på lämpligt och lättillgängligt sätt. Ur ett kvalitetsperspektiv är 
tydlighet i dokumentation med vilka kurser eller kurselement 
som gemensamt bär huvudansvaret för att tillgodose att 
studenten har möjlighet att uppnåmålen både viktiga från ett 
lärosätes- och myndighetsperspektiv, men också viktigt för 
studenterna, ur etträttssäkerhetsperspektiv, att få en utbildning 
som dokumenterat möjliggör att de uppnår programfodringar. 
Utbildningens begränsade resurser och många gånger 
nedprioritering till förmån för forskning innebär att ett arbeta 
för att utreda och utveckla kursernas bidrag till att möjliggöra 
för studentens måluppfyllelse måste vara effektiv gällande 
såväl humana som ekonomiska resurser. 

II. EN METOD FÖR ATT SYSTEMATISERA OCH 
DOKUMENTERAMÅLUPPFYLLELSE 

A. Studenten ska ges möjlighet att uppnå målen  
Utbildningsprogram är konstruerade för att den studerande 

ska ha möjlighet att inom utbildningsprogrammets 
ämnesområde läsa kurser som tillser att den studerande har en 
reell möjlighet att uppnå de mål som examensordningen 
statuerar. Ingående kurser i ett utbildningsprogram skall alltså 
alla samverka för att studenten ska ges möjlighet att utveckla 
kunskap, färdigheter, förmågor och förhållningsätt som når 
upp till målen. Studentens utveckling bör därför stå i fokus vid 
planering och genomförande av kurser. En kurs bidrar i sig 
alltså inte till att målen uppfylls utan bidrar till möjliggöra för 
studenten att uppnå målen. Därmed blir det centralt att titta på 
kursen ur de tre perspektiven i constructivealignment och hur 
dessa samspelar med varandra. Samt att se studentens roll och 
möjlighet att ta ansvar för att uppnå uppsatta mål. Allt för att 
bedömningen skall kunna göras av om studenten kan uppnå 
målen. Med bidrag tillmåluppfyllnad menas här efter att en 
kurs bidrar till att studenten ge förutsättningar att uppnå 
målen.  

B. Tidigare erfarenheter 
Tidigare granskningar gjorda av extern part av 

utbildningsplaner för ingående kurser i ett utbildningsprogram 
har visat på brister vad gäller tillförlitlighet [1]. Bemötandet 
av resultatet från en sådan utredning visade att reella 
innehållet i kursen många gånger inte överensstämmer med de 
skrivningar som finns i befintliga kursplaner. Ej heller 
beskriver kursplaner hur undervisningen bedrivs praktiskt eller 
hur examinationsuppgifter är formulerade. En extern 
granskning (gjord av en person) blir begränsad till den 
skriftliga dokumentation som finns vilken kan vara bristfälligt. 
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Ur resurseffektivitetssynpunkt kan även tidigare använda 
metod diskuteras då det för en extern granskare 
innebäromfattande inläsningen och resultatet, vilket har visats, 
blir bristfälligt.  

C. Ny struktur bygger på delaktighet  
Inom ramen för det programstöd som erbjudits programmen 

under självvärderingsprocessen i KTHs interna utvärdering 
EdicationAssessmentExercise (EAE) har en metod för att 
effektivt utreda hur väl ett utbildningsprograms ingående 
kurser bidrar måluppfyllelse utformats, skapats och används. 
Målsättningen med den nya struktur som utformades för att 
kunna kartlägga måluppfyllelse var att den nya metoden skulle 
avhjälpa de brister som identifierats vid tidigare arbeten då 
måluppfyllnadsgraden kartlagts på programnivå. Nyckelord att 
sträva efter var 

• effektivitet 
• enkelhet,  
• delaktighet  
• hållbarhet. 
 

Med effektivitet menas att resurser i form av personers 
nedlagda tid samt kostnader ska hållas så låga som möjligt. 
Metoden bedömdes även behöva vara enkel i sin utformning 
så att inga större hinder förelåg användarna, även detta var en 
viktig parameter i att göra processen effektiv. Utifrån lärdomar 
från tidigare projekt bedömdes delaktigheten från 
undervisande lärare vara viktig för att kartläggningen skulle 
bli så nära det reella förfarandet som möjligt. Behovet av 
delaktighet stärkte ytterligare att effektivitet var viktigt då 
många personer var tvungna involveras.   

Den nya metoden – målmatriser och självvärdering på 
kursnivå – syftar till att möta alla de kriterier som är satta för 
att kunna utvärdera måluppfyllnadsgraden.  

III. MÅLMATRISER – SJÄLVVÄRDERING PÅ KURSNIVÅ 

A. Den enskilde kursen  
Genom att samtliga kurslärare för obligatoriska kurser som 

ingår i ett utbildningsprogram själva beskriver sin kurs bidrag 
till de olika examensmålen i enlighet med 
constructivealignmentskapas underlag för att utreda och 
behandla måluppfyllelse för ett helt program.  

Självvärdering av kurser sker genom att varje enskild 
kurslärare utgår från respektive examinas examensmål och för 
sin kurs anger på vilket sätt kursen i någon utsträckning bidrar 
till att studenten har möjlighet att utveckla sådana kunskaper, 
färdigheter, förmågor och förhållningssätt som erfordras för 
att examensfordringarna ska vara uppfyllda. Redogörelsen för 
kursens bidrag till examensmålen sker utifrån tre angreppsätt – 
kursmål, kursinnehåll och examination, helt i linje med 
construcivealignment. Den bärande idéen är att den enskilde 
läraren så explicit som möjligt, med ord och exempel, för 
varje perspektiv ska beskriva hur kursen bidrar till studentens 
möjlighet att uppnå mål eller delmål i examensordningen. Som 
stöd kan läraren använda sig av giltig kursplan och tidigare 
utformad examination, dock är det viktigt att påpeka att det är 
vad som verkligen händer i kursen som är det centrala, inte 

vad styrdokumenten reglerar. Figur 1 illustrerar hur en 
målmatris är utformad.  

 
Figur 1 - exempel på hur en målmatris är utformad. För varje mål i 
examensordningen anges för varje ingående kurs i utbildningsprogrammet hur 
kursen bidrar till att möjliggöra för studenten att uppnå examensfordringarna. 

B. Att tillämpa constructivealignment 
Målmatrisarbetet bygger på att constructivealignment 

används vid lärarens analys av den egna kursens bidrag 
måluppfyllelse. Hur kursen undervisas samt examineras styr 
hur möjligheten är för studenten att uppnå målen samt visar att 
målen är uppnådda. Examinationen är även den enda 
kontrollmekanism som finns som kan kontrollera om uppsatta 
mål är uppnådda av studenten. Vidare är kursmålen det enda 
sättet som en enskild student samt en kontrollinstans kan 
förvissa sig om vilka mål som ska uppnås i enskilda kurser. 
Figur 2 illustrerar exempel på hur en målmatris för en specifik 
kurs kan vara konstruerad. Figuren illustrerar olika typfall av 
hur lärare anser att deras kurs bidrar till studentens 
måluppfyllelse. I fall mål 6 är målsamverkan fullständig. 
Såväl mål, aktivitet som examination kan påvisas finnas och 
alla villkor för constructivealignment kan anses vara 
uppfyllda. I fall mål 2-5uppfylls inte samtliga villkor för att 
constructivealignment modellen skall anses vara helt uppfylld. 
Likväl har kursen mål, aktiviteter och examination var för sig 
eller i någon kombination som indikerar att kursen bör kunna 
bidra till studentens måluppfyllelse för respektive mål. Utifrån 
ett utvecklings- och förbättringsperspektiv är denna kunskap 
central och viktigt.  

Målen i examensordningen är skrivna i relativt allmänna 
ordalag och varje enskilt mål innehåller flera olika aspekter. 
Ett bidrag till att möjliggöra att studenten kan uppnå målen 
kan ligga så väl på delmålsnivå som generellt för hela målet. 
Ett illustrerande exemplet är målet för kommunikation för 
civilingenjörsexamen. I examensordningen för given examina 
står [2]: 

 
Förcivilingenjörsexamenskallstudenten 

visa förmåga att i såväl nationella som internationella 
sammanhang muntligt och skriftligt i dialog medolika 
grupper klart redogöra för och diskutera sina slutsatser 
och den kunskap och de argument som liggertill grund 
för dessa. 
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Möjligheten finns att enskilda kurser bidrar till hela målet. 
Mer troligt, i en utbildningsstruktur där färdighetsträning 
integreras med ämneskunskaper [4],är att kursen enbart bidrar 
till att ett delmål av målet uppfylla. Exempelvis kan en kurs 
bidra till att möjliggöra för studenten att utveckla sin skriftliga 
förmåga ur ett nationellt perspektiv eller kanske den muntliga 
förmågan i dialog ur ett internationellt perspektiv. Oavsett 
vilket som är fallet så bidrar kursen till att möjliggöra för 
studenten att kunna uppnå erforderliga mål. 

 
Figur 2 – stilleriserat exempel på hur en ifylld målmatris kan se ut. Att hela 
kolumnerna under respektive mål ej är fyllda med beskrivande text påvisar en 
brist i hur väl constructivalignment fungerar i kursen eller att mål enligt 
kursplan ej överensstämmer med kursen reella innehåll.  

Att en kurs bidrar till att studenten möjliggörs att uppnå 
samtliga mål i examensordningen är mycket sällsynt och ej 
heller nödvändigt (bortsätt från examensarbetet?). Tomma 
kolumner skall därför inte antas vara ett problem i en enskild 
kurs. En enskild kurs utgör inte en hel utbildning. I den 
utbildningsstruktur som råder idag utgörs en utbildning av en 
samling av kurser som tillsammans skall tillgodose att 
studenten kan uppnå målen. Ett programövergripande 
förhållningssätt till måluppfyllelse är därför nödvändig.  

C. Ett programperspektiv 
För att en fullständig analys av måluppfyllelse krävs att även 

ett helhetsperspektiv tas krig självvärderingarna av kurserna 
(målmatriserna). Utifrån kurslärarnas värderingar av de 
enskilda kurserna behövs en samlad genomgång av 
programmets samtliga obligatoriska kurser genomföras. En 
sådan sammanställning tydliggör i ett första steg vilka mål 
som borde vara uppfyllda utifrån vad självvärderingarna ger 
utryck för samt vilka mål som studenten kommer ha 
svårigheter att uppnå, dvs. mål som få eller ingen gång finns 
representerade i de ingående kursernas målmatriser. 
Ytterligare behöver en analys göras av hur man behandlar 
bidrag till måluppfyllelse där kursen inte entydigt visar att 
man bidrar till målen, att komponenterna iconstructivaligment 
inte fullständigt är uppfyllda (fall mål 2, 3 5 fig. 2).  

Vidare är det viktigt att ta i beaktan att en sammanställning 
av utbildningsprogrammets samtliga ingående kurser inte 
entydigt redogör för om studenten möjliggörs att uppnå målet i 
sin helhet eller om enbart vissa delar av målet i 
examensordningen kan uppnås.  
I exemplet med civilingenjörsexamens mål gällande 

kommunikation kan ett utfall av en programsammanställning 
av målmatriser vara att flertalet kurser bidrar till studentens 
möjlighet att uppnå målen men att det i en djupare granskning 
visar sig att något av delmålen fallit utanför, till exempel att 
skriftlig förmåga tas i beaktan men inte den muntliga.  
 För att kunna bedöma om ett utbildningsprograms kurser i 
tillräckligt stor grad möjliggör för studenten att kunna uppnå 
målen i examensordningen efter genomgången utbildning 
krävs en djupare analys av var och ett av examensordningens 
mål. Målmatrisarbetet har dock underlättat för denna 
fördjupade analys genom att sortera vilka av de ingående 
kurserna i utbildningsprogrammet som bidrar till att studenten 
kan uppnå respektive mål. Ytterligare en faktor att djupare 
studera är om progression gällande utveckling av färdigheter 
och förmågor föreligger.   

IV. NYTTAN UR UTVECKLINGSPERSPEKTIV 
I avsnitt II och III redogörs för hur självvärderingen är ett 

verktyg för att utreda och belägga studentens möjlighet att, 
genom att läsa programmets ingående obligatoriska kurser, 
uppnå målen i examensordningen. Testförsök under 
utvärderingsprojektet EducationAssessmentExercise (EAE) 
vid KTH under våren 2011 visade att verktyget/metoden även 
utgjorde en bra grund för vidare kurs- och programutveckling.  

A. Programutvecklingsperspektiv 
Ur ett programutvecklingsperspektiv öppnar 

målmatrisarbetet många insikter om utvecklingspotensial inom 
programmet och programmets olika kurser. I sammanställning 
av programmets sammanlagda möjlighet för studenten att 
uppnå samtliga examensmål kan först och främst ojämnheter 
eller luckor i hur målen finns representerade i programmets 
kurser identifierats. Vidare så möjliggör en djupare analys 
även en kartläggning om kunskaper lärs ut i progression eller 
om utbildningen ”står och trampar”. Utifrån sådana insikter 
kan nödvändigt utvecklingsarbete ur ett programperspektiv 
planeras.   

B. Kursutvecklingsperspektiv 
Ur ett kursutvecklingsperspektiv bidrar arbetet med 

självvärdering av enskilda kurser till att tydliggöra att kursen 
befinner sig i ett utbildningsprogram och även har ansvar för 
att tillsammans med resterande kurser tillse att studenten 
möjliggörs att kunna uppnå målen. Kursansvariga lärare blir 
upplysta kring utbildningsprogrammets examensmål och ges 
möjlighet att förstå ”sin” kurs roll i utbildningsprogrammet. 
Vidare visade erfarenheter från EAE att kurslärarna blev 
uppmärksammade på att kursplaner, kursmål och föreskrifter 
kring examination inte alltid överensstämde med deras syn på 
kursen. Kurslärarna blev även genom att utföra en 
självvärdering varse att constructivalignment inte 
genomsyrade den verksamhet som kursen bedrev.  

Att genomföra en självvärdering skapade insikter hos lärarna 
om vilken form av utveckling som erfordras i kursen. 
Tillsammans med resultat utifrån ett programperspektiv kan 
kurserna även behöva utvecklas, vissa kurser kan behöva ta 
ansvar för mål som inte finns representerade i tillräckligt hög 
grad.  
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V. ERFARENHETER OCH LÄRDOMAR 
Under Education Assessment Exercise (EAE) användes 

metoden för första gången i större skala. Erfarenheterna 
därifrån påvisar både styrkor och svagheter som behöver 
utvecklas. Då ingen utvärdering har genomförts av metoden av 
de lärare och programansvariga som tillämpat målmatriser 
ännu är genomfört redovisas här de styrkor, svagheter och 
deutvecklingsmöjligheter som hittills under arbetets gång har 
identifierats.  

A. Styrkor  
Självvärderingen är mycket tidseffektiv räknat i den tid som 

den enskilde läraren behövde lägga ner på själva 
självvärderings arbetet. För en lärare uppskattades 
självvärderingen ta maximalt en timma i anspråk (inkl. en 
kortare introduktion till metodik och begrepp). Programmets 
samlade målmatriser innehåller mycket information som kan 
vara användbar vid planering och genomförande av 
utvecklingsarbete.  

B. Svagheter 
Metodens enkelhet till trotts har genomförandet (lärarnas 

ifyllning av matriserna) visat sig inte vara helt trivialt. Lärarna 
uttryckte att de hade svårigheter att tolka de allmänt 
formulerade målen i nationella examensordningen. De hade 
också svårt att på ett deskriptivt sätt beskriva sin 
kursverksamhet utifrån constructiv alignment där studentens 
aktivitet och arbete under kursen och examination sätts i 
fokus. Att enbart låta lärare arbeta med målmatriserna utan 
handledning har visat sig ge ett sämre resultat. Än så länge är 
inte systemet självgående utifrån det perspektivet.  

C. Utvecklingsmöjligheter  
Hittills har ett par områden kunnat identifierats kring vilka 

utveckling av modellen kan vara nödvändig. Själva modellen 
har visat sig vara fungerande, hittills har dock merparten av 
arbetet skett med papper och penna. För att minimera 
dubbelarbete (t.ex. kurser som är liknande, samma kurs på 
olika program) skulle ett elektroniskt verktyg var behjälpligt. 
Försök att via e-enkäter genomföra självvärderingarna har 
hittills varit problematiska, med sämre resultat till följd. 
Vidare bör metoder för hur en fördjupad analys av 
måluppfyllelse av enskilda mål på programnivå tas fram. Detta 
gäller inte minst för de enskilda utbildningsprogrammen. 
Dessa bör även utveckla strategier för hur inblandade lärare i 
programmets kurser kan medvetengöras om målen och 
tolkningen av dessa utifrån det enskilda programmet (dvs. vad 
betyder god muntlig förmåga för utbildningsprogram x).  
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