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Sammandrag — Sveriges omställning till Bologna-systemet för 

högre utbildning har medfört en större fokusering på utbildning-
ars målbild och dess uppfyllelse. Målbilden för en utbildning 
skall uppfyllas genom en samling mer eller mindre separata kur-
ser. För att säkerställa att målen är uppfyllda behövs ett verktyg 
som ger överblick och skapar möjlighet till utveckling av utbild-
ningen. På Luleå tekniska universitet (LTU) har ett matrisverk-
tyg utvecklats som säkrar måluppfyllelsen och mäter progressio-
nen i ett program. Verktyget bygger på målformuleringarna i 
Högskoleförordningen 1993-100, men är öppet att komplettera 
med egna, lokala mål. Progression mäts på en femgradig skala 
använd av CDIO för att värdera kompetenser. Verktyget har 
implementerats för samtliga utbildningar på LTU och har an-
vänts aktivt sedan 2005. Den grafiska återkoppling som verktyget 
ger, möjliggör strategisk planering av insatser på utbildningsni-
vå. En enkätmetodik har utvecklats som kan användas för att 
samla in och triangulera värderingarna som görs av måluppfyl-
lelsen. 
 
Nyckelord—matrisverktyg, kvalitetsmått, progression, mål-

uppfyllelse 
 

I. INLEDNING 
ÖGSKOLEFÖRORDNINGENS omfokusering av mål-
bilden till färdigheter och förmågor medför att Sveriges 
universitets- och högskoleutbildningar måste organiseras 

så att studenten kommer ut med dessa egenskaper. Det är där-
för viktigt ur kvalitetssynpunkt att kunna visa att samtliga fär-
digheter och förmågor tas upp under en utbildning. Samtidigt 
finns ett krav på progression inom respektive mål, dvs. en fär-
dighet tränas i flera på varandra följande kurser så att kunska-
pen gradvis ökas. Många högskole- och universitetsutbild-
ningar är långa utbildningar med ett stort antal kurser (exem-
pelvis civilingenjörsutbildningar har typiskt 60-90 kurser). 
Tillsammans skall dessa kurser svara upp mot målbilden. 

Från ett pedagogiskt perspektiv är kopplingen mellan stu-
dentens lärande, examination och läraktivitet viktig. Att få 
dessa tre faktorer att samspela med varandra kallas ”Construc-
tive alignment”, en term myntad av pedagogen John Biggs [6]. 
Ordet ”Constructive” kommer från konstruktivismen (dvs. att 
kunskapen skapas av studenten själv genom bearbetning av 
information), [7]. Ordet ”Alignment” betyder ungefär ”justera, 
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överensstämma”, och står för att lärarens huvuduppgift är att 
få lärandemål, examination och läraktiviteter att överens-
stämma så att examinationen verkligen testar studenterna på 
ett sätt som stödjer målet med kursen. Constructive alignment 
är det understödjande konceptet bakom kraven på detaljerade 
beskrivningar av program, förklaringar för planerade inlär-
ningsresultat (Intended Learning Outcomes) och kriteriebase-
rade utvärderingar. Det finns två grundläggande koncept bak-
om constructive alignment: 

 
- Studenter skapar mening från vad de gör för att lära 
- Läraren planerar inlärningsaktiviteterna så att de överens-

stämmer med inlärningsresultaten 
 
Som samordnare/ansvarig/koordinator för ett visst utbild-

ningsprogram (vid LTU benämnd programkoordinator) ställs 
man inför uppgiften att svara för leveransen av studenters fär-
digheter som resultat av ett genomgånget program. Inför Hög-
skoleverkets utvärdering av tekniska utbildningar 2004 togs en 
matris fram där frågeställningarna från Högskoleverket lista-
des mot de kurser inom civilingenjörsprogrammet Väg- och 
Vatten (V) som svarade på frågorna. En typisk fråga kunde 
vara ”Hur tränas de kommunikativa förmågorna?”. 

År 2005 startade civilingenjörsprogrammet Arkitektur (A) 
vid LTU och ett nära samarbete mellan programkoordinato-
rerna för A och V utvecklades. Samtidigt medvetandegjordes 
målformuleringarna i Högskoleförordningen (1993-100) dom 
grupperas efter: 

- kunskap och förståelse 
- färdighet och förmåga 
- värderingsförmåga och förhållningssätt 
- självständigt arbete (examensarbete) 
- övrigt (lokalt ställda mål) 
För att programkoordinatorerna ska klara av att ha överblick 

över samtliga kurser i respektive program samtidigt som den 
röda tråden inom olika målformuleringar bevaras har en mål-
matris skapats. Matrisen (Excel) utvecklades under 2005 utgå-
ende från svarsmatrisen från HSVs utvärdering men anpassad 
till Högskoleförordningens mål.  

 
Vi vill ställa följande frågor: 
- Hur kan mått för progression användas i kombination 

med matrisen för att skapa större fokus på den röda trå-
den? 

- Hur kan lärarnas upplevelser återkopplas till matrisen?  
- Vilken nivå krävs för att ett mål ska vara uppfyllt? 
- Är vissa mål viktigare än andra? 

Ett matrisverktyg för kvalitetssäkring av mål-
uppfyllelse och progression i högre utbildning 
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II. METOD 
Matrisen togs fram genom att först bryta ned högskoleför-

ordningens mål i delmål och räkna upp dessa som rubriker i 
olika kolumner. Till detta lades även lokalt ställda, program-
specifika mål. Därefter tilldelades varje kurs i A- respektive 
V-programmen en rad i matrisen varefter måluppfyllelsen 
kunde fångas upp. Ansvariga och drivande för utformningen 
och utvecklingen var koordinatorerna för programmen. Samt-
liga examinatorer för programmens kurser kontaktades och 
ombads hjälpa till med att bedöma graden av måluppfyllelse 
för respektive kurs. Måluppfyllelsen i varje kurs markerades 
på rätt position. 

Måluppfyllelsen mättes på en skala 1-5 (se resultat). Koor-
dinator fanns med vid varje tillfälle då matrisen fylldes i för att 
förklara och säkerställa att nivån blev lika tolkad mellan olika 
examinatorer. Resultatet presenterades grafiskt i polära dia-
gram, se figur 3, så att måluppfyllelsen i programmens olika 
delar kunde åskådliggöras (se resultat). Matrisen implemente-
rades i detta läge på hela LTU via beslut i fakultetsnämnderna. 
En mall togs fram som kan användas för samtliga utbildning-
ar. 

En diskussion vidtog därefter inom organisationen: hur 
samspelar examinationsformerna med matrisen? Hur långt i 
progressionen skall man egentligen nå för att ett mål skall vara 
uppfyllt? Hur säkerställer vi att examinatorerna återkopplar 
rätt saker in i matrisen? Ett ifrågasättande dök också upp kring 
att matrisen var ”ensamstående”, dvs. kopplingen mellan må-
len i matrisen och målen i de individuella kurserna var fortfa-
rande ofullständig. Allt detta har lett fram till en formulering 
av ett nytt projekt för att integrera delar av matrisen i den 
normala administrationen kring kurser (kursplan, utbildnings-
plan och examensbeskrivning). 

III. RESULTAT 
I matrisen används Högskoleförordningens målformule-

ringar som ingångsdata. Dessa är nedbrutna i undermål efter-
som formuleringarna i sig själva är långa och delade i flera 
bisatser. Nedbrytningen är gjord så att varje undermål skall 
vara mätbart. De nedbrutna målen har numrerats enligt figur 1 
och skrivits in som kommentarer i Excel, se figur 2. 

 3. Värderingsförmåga och förhållningssätt  

3.1 Visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn 

till rel evant vetenskapliga, samhälleliga och etiska 

aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspe k-

ter på forsknings - och utvec klingsarbete.  

3.1.1  Göra bedömningar  med hänsyn till vete n-

skapliga aspekter.  

3.1.2  Göra bedömningar med hänsyn till samhä l-

leliga aspekte r. 
 

Figur 1 Nedbrytning av målen i Högskoleförordningen i undermål. 
 

1 Kunskap och förståelse

1.1

Kursnamn 1.2.11.2.21.2.31.3.11.3.21.3.3

Baskurser

Differentialkalkyl 2 2 1 1 2 2

Linjär algebra och integralkalkyl2 3 1 1 3 2

Fysik 1 2 2 1 1 3 2

Kemiska principer 2 2 1 1 3 2

Fysik 3 2 3 1 1 4 2

Linjär algebra och differentialekvationer2 3 1 1 4 2

Grundkurs i projekt- och industriell ekonomi3 3 3 2 4 2

1.2 1.3

 

 
Figur 2. Exempel på matrisens utseende och numrering av undermål. 
 

Totalt 53 undermål har formulerats. Kurserna har organise-
rats så att de motsvarar ordningen i programmet i stort. När 
matrisen fylls i går koordinator och examinator tillsammans 
igenom målformuleringarna längs den rad som representerar 
aktuell kurs. 

A. Mått på progression 
För att mäta progression kan en taxonomi (indelning i grup-

per, systematik) användas. Taxonomier rörande utbildning 
visar utvecklingssteg i lärandet och uttrycks genom verb. I 
Sverige används ibland en förenklad version av Blooms taxo-
nomi [3], utvecklad av Trowald, [2], vilken innehåller en fyra-
gradig skala, se tabell 1. SOLO-taxonomin enligt Biggs & 
Collins [1] är också vanligt förekommande. 

 
TABELL 1 EXEMPEL PÅ TAXONOMIER 

Trowald, [2] 
Kunna fakta, definiera begrepp, beskriva, namnge  1 
Tillämpa och förklara fakta, göra beräkningar 2 
Göra synteser, analyser och jämförelser 3 
Värdera och kritiskt resonera 4 
 
CDIO [4] 
Ha erfarenhet av eller blivit exponerad för 1 
Kunna delta i och bidra till 2 
Kunna förstå och förklara 3 
Kunna tillämpa och implementera 4 
Ligga i frontlinjen eller utveckla 5 
 
SOLO [1] 
Missar poängen 1 
Identifiera, procedurer 2 
Räkna upp, beskriva, kombinera 3 
Jämföra, förklara, analysera, relatera 4 
Teoretisera, generalisera, reflektera 5 
 
I arbetet med att ta fram CDIO [4] togs en skala fram för att 

mäta färdigheter efter avslutad utbildning. Denna skala inne-
håller fem steg och innehåller ord som lämpar sig väl för in-
genjörsarbete, se tabell 1. CDIO-skalan är använd i matrisen 
som beskrivs i denna artikel. CDIO står för Conceive (tänka 
ut), Design (konstruera), Implement (driftsätta), Operate (an-
vända). 
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IV. ANALYS 
Matrisen kan analyseras på flera sätt. Om man följer en rad 

(som motsvarar en kurs) kan man få en uppfattning om kur-
sens nivå och dess fokus. Låga siffror på många positioner 
indikerar att kursen ger breddkunskap. Höga siffror på vissa 
positioner indikerar kursens tyngdpunkt. Om man istället föl-
jer en kolumn är det viktigt att siffrorna blir högre längs ko-
lumnen, för då har man god progression mot ett djup (förutsatt 
att kurserna arrangerats i den ordning de kommer i program-
met). Viktigt är förstås att identifiera de mål som inte verkar 
tas upp alls i utbildningen. Däremot är det inte nödvändigt att 
alla siffror finns representerade, då det är fullt möjligt att i den 
första kursen t.ex. nå nivå 3 inom ett mål. Man kan också dis-
kutera om det är nödvändigt att varje mål når den högsta ni-
vån? Exempelvis blir detta orimligt då vi talar om de ämnen 
som är naturvetenskapliga inom en civilingenjörsexamen. Det 
är inte avsikten att en civilingenjör skall komma så långt inom 
t.ex. matematik att han/hon kan ”ligga i frontlinjen eller ut-

veckla” matematiken. Däremot torde det vara rimligt att in-
genjören når den högsta nivån inom sitt kärnämne, eftersom 
målbilden för civilingenjören är att utveckla nya produkter och 
processer. Här kan också nivån för kandidatexamen skiljas ut; 
även om den har en annan målbild så är inte kandidatexamen 
en yrkesexamen och skall alltså inte nå den högsta nivån ’lig-
ga i frontlinjen och utveckla’.  

För att skapa överblick över måluppfyllelsen kan resultaten 
grafiskt presenteras i ett polärt diagram, se figur 3. Diagram-
met är graderat från 0 till 5 enligt CDIO-skalan. För varje un-
dermål är medelvärdet av måluppfyllelsen plottad, dels efter 
grundläggande nivå (svart heldragen), dels efter avancerad 
nivå (gråa). I det polära diagrammet kan man dels se målupp-
fyllelsen, dels hitta tyngdpunkten i programmet. Det är också 
lätt att grafiskt se de mål där mer arbete måste göras för att 
utveckla programmet. Polära diagram kan också användas för 
att åskådliggöra profilen på inriktningar och spåra progressio-
nen mellan grund- och avancerad nivå. 

0

1

2

3

4

5
1.1 Självständig civilingenjör

1.2 Vetensk. grund, erf. FoU

1.3 Ämneskunskap

2.1 Komplexa frågor, FoU

2.2 Olika tekniska lösningar

2.3 Planera och genomföra

2.4 Integr. konskap samt modellera,
simulera, utvärdera

2.5 Utforma, ekon. soc. ekol.

2.6 Samverkan i grupper

2.7 Muntlig och skriftlig komm.

3.1 Vetensk, etiska, samhäll.,
bedömningar

3.2 Teknikens roll i samhället

3.3 Identifiera informationsbehov

Grundläggande nivå Inriktning 1 Inriktning 2 Inriktning 3

Figur 3 Exempel på polärt diagram över måluppfyllelse dels på grundläggande nivå, dels i tre inriktningar 
 
De olika inriktningarna i en utbildning kan få olika tyngd-

punkt i det polära diagrammet i figur 3. Detta kan bero på äm-
nesområdet som helt enkelt har sin tyngdpunkt naturligt på 
vissa axlar t.ex. är en inriktning inom byggkonstruktion stark 
vad gäller utformning, modellering och tekniska lösningar 
medan den ämnesmässigt innehåller lite om etiska och sam-
hälleliga bedömningar. För att uppfylla målbilden är det vik-
tigt att använda det polära diagrammet för att identifiera sak-
nade komponenter. Detta leder sedan till utveckling av kursen 
eller inriktningen.  

Det polära diagrammet kan också få en roll i planeringen av 
utbildningsplan för studenter som vill skapa sin egen profil. 
Om målformuleringarna på kursnivå är spårbara till målformu-
leringarna på programnivå kan ett polärt diagram direkt ge 

svaret på om studenten med sin ämneskombination uppfyller 
målbilden beskriven i Högskoleförordningen. Detta leder till 
en kvalitetssäkring av den valfrihet som medges i program-
men.  

Examensarbetets viktiga funktion som syntes av tidigare in-
studerade ämnen är central för en god måluppfyllelse i pro-
grammet. Många av målen som är av synteskaraktär knyts 
ihop i examensarbetet. Beslutet från Högskoleverket att utvär-
dera just examensarbeten är därför bra. 
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V. DISKUSSION 
Målformuleringarna kan vara svåra att tolka och det finns 

en risk att de tolkas olika av olika examinatorer. Därför kunde 
det vara en god idé att försöka verifiera siffran i matrisen ge-
nom triangulering. Ett sätt kan vara att ta hjälp av enkäter som 
ges till examinator. I enkäten skulle målen i högskoleförord-
ningen finnas men omformulerade som påståenden. Examina-
tor svarar ”Instämmer” eller ”Instämmer ej” på en femgradig 
skala rörande sin kurs, se exempel i figur 4. 
 I min kurs visar studenten brett kunnande inom det valda 

teknikområdet , inbegripet kunskaper i matematik och n a-

turvetenskap  

 Instämmer ej  Instämmer helt  

!      !      !      !      ! 

 

I min kurs visar studenten förmåga att med helhetssyn kr i-

tiskt och sjä lvständigt identifiera komplexa frågeställningar  

 Instämmer ej  Instämmer helt  

!      !      !      !      ! 

 
Figur 4 Exempel på enkät till lärare 

Frågorna i enkäten är anpassade och formulerade för att 
passa den nivå som studenten förväntas nå efter genomgången 
kurs. 

För att fånga måluppfyllelsen i varje kurs blir nedbrytning-
en av målen än en gång viktig. Varje mål kan brytas ner i un-
dermål som visar på en viss grad av progression i studentens 
mognad och utveckling. Exempelvis kan det andra undermålet 
i målet Färdighet och förmåga, som lyder: För civilingenjörs-
examen skall studenten visa förmåga att skapa, analysera och 
kritiskt utvärdera olika tekniska lösningar, delas upp i tre ni-
våer enligt: 

- visa förmåga att kritiskt utvärdera olika tekniska lös-
ningar 

- visa förmåga att analysera olika tekniska lösningar 
- visa förmåga att skapa olika tekniska lösningar 
Den första nivån föreslås motsvara nivå 3 i CDIO-skalan, 

den andra nivå 4 och den tredje nivå 5. Att ”kritiskt utvärdera” 
anses vara enklare än att ”analysera”, som i sin tur är enklare 
än att ”skapa”. Detta sätt att bryta ner målen motsvarar tekni-
ken som beskrivs i Biggs & Tang [1] rörande olika verb för 
olika nivåer i SOLO-taxonomin, se tabell 1. 

Nedbrytningen av målen i enkäten stöttar ifyllandet av ma-
trisen och i en framtid kunde dessa kopplas så att rätt siffra 
automatiskt genereras i matrisen beroende på svaret i enkäten. 
Enkäten kan också användas som ett incitament till kursut-
veckling eftersom stora avvikelser mellan förväntad målbild 
(från utbildningens eller koordinators sida) och verklig mål-
bild (från examinators sida) indikerar att här finns utrymme 
för en utveckling av kursen mot att bidra starkare till pro-
grammets profil. En viktig diskussion i denna situation är kur-
ser som ingår i flera program. Dessa skall utvecklas till att 
uppfylla flera målbilder och särskilt skapar de lokalt formule-
rade målen möjliga konflikter. Dock hjälper matrisen till att 
skapa tydlighet i förväntningarna på enskilda kurser och det 
ger därmed ett bra underlag för diskussion. 

En viktig funktion är implementering av målformuleringarna 
i kursplanerna. Detta kan inte matrisen stötta i sin nuvarande 
form. Här behövs produktutveckling av verktyg och/eller da-
tabaser som innehåller målformuleringarna. Denna databas 
kunde användas för att skapa del av kursplan, delar av studie-
handledningen och delar av kursutvärderingen. För att åstad-
komma god kvalitet och spårbarhet är det viktigt att samma 
mål återkommer i så många kvalitetsmätningar som möjligt.  

Vad beträffar målens inbördes viktning är det svårt att ge ett 
generellt svar. Matrisen behandlar alla mål som jämställda, 
och det är nog också intentionen i Högskoleförordningen. 
Däremot kan det vara så att en del mål kräver återkommande 
repetition i flera kurser, medan andra kan uppnås relativt 
snabbt. Därmed kan dessa mål upplevas som ’mindre viktiga’. 
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