
 

 
 
 
Kursplanering – Constructive alignment 

Principerna för Constructive alignment 
Constructive alignment, eller konstruktiv länkning, är ett tillvägagångssätt att 
planera examinationsmomenten och läraktiviteterna i en kurs utifrån de 
angivna läranderesultaten i kursplanen. Aktiviteterna och examinationerna är 
alltså nära kopplade till vad de studerande ska kunna efter genomgången 
kurs. 

Som bilden ovan illustrerar måste läranderesultat, examinationer och 
läraktiviteter svara mot varandra. De aktiviteter som kurser innehåller måste 
leda till examinationer som mäter direkt mot läranderesultaten. Därför är det 
väldigt viktigt att man vid kursplaneringen inte börjar med att planera 
aktiviteterna kursen ska innehålla. Istället börjar man med att konstruera 
examinationer som mäter de formulerade läranderesultat. Först när 
examinationer mot läranderesultaten är färdiga vet man vilka aktiviteter man 
behöver planera in i kursen föra att de studerande ska kunna lära sig det de 
behöver för att examineras mot läranderesultaten. 



Kursplanering enligt Constructive alignment 

Planering av kurs enligt Constructive Alignment följer alltså ett logiskt flöde där 
man börjar med att analysera kursens slutresultat, för att sedan definiera de 
aktiviteter som krävs för att den studerande ska nå dit och avslutningsvis följer 
upp efter kursens genomförande. Processen följer bilden nedan. 

 

1. Analys av kursplan 
• På djupet analysera de förutsättningar som kursplanen ger 
• Läranderesultaten är strikt bindande – styr och reglerar 

kursgenomförandet 
• Är alla resultat mät- och bedömningsbara? 
• Kan alla examineras på relevant sätt, på rätt nivå och kvalitetssäkrat? 

 

2. Examinationsuppgifter 
• Ska mäta mot kursens läranderesultat 
• Endast det beskrivet i läranderesultaten får examineras 
• Alla läranderesultat måste examineras 
• Ett högre betyg ska visa på högre kvalitet (progression) 
• Kan behöva individanpassas 

 

3. Lärprocesser och lärmoment 
• Ha fokus på läranderesultaten och djuplärande 
• De studerandes strategier för lärandet styrs i mycket hög grad av 

examinationerna 
• Studerandeaktiva uppgifter och arbetssätt, som inkluderar analys och 

reflektion 
 

 



4. Kursinformation (Kurs-PM) 
• Tydliggör för de studerande vilka läranderesultat som ska examineras 
• Beskriv hur examination och poängsättning går till 
• Presentera planeringen för lärmomenten 

 

5. Uppföljning 
• Examinerades alla läranderesultat? 
• Behöver examinationsmomenten revideras? 
• Möjliggjorde läraktiviteterna för djupinlärning? 
• Bidrog läraktiviteterna till det kunnande som examinationerna mätte? 
• Behöver lärmomenten planeras om? 

 

Resultat av lärande i Constructive alignment 

Som framgår av processen för kursplanering ovan är det läranderesultaten i 
kursplanen (resultat av lärande) som styr och reglerar hur en kurs ska 
genomföras och examineras. Läranderesultatens formuleringar styr alltså i 
princip hela kursen, samt den lärprocess som de studerande genomgår. 

Bilden nedan illustrerar hur alla kursens alla aspekter formas och styrs av 
kursens resultat av lärande. Formuleringen av läranderesultaten styr 
examinationsmomenten och läraktiviteterna, men påverkar också i hög grad 
hur de studerandes lärprocess ser ut. De påverkar även hur lärandet bedrivs 
och hur kursens planering, genomförande och examination följs upp. 

 

 


