
   

 

KURSRAPPORT - Samlad dokumentation av kursutvärdering 
Kursrapporten är en samlad dokumentation av kursutvärderingen. I kursutvärderingen beaktas 
studenternas kursvärderingar, studieadministrationens synpunkter, lärarnas synpunkter samt 
kursens utfall, det vill säga studenternas faktiska resultat, kursens genomförande samt 
förutsättningar för kursens genomförande som undervisnings- och handledningstid, lokaler och 
stödfunktioner. Kursrapporten innehåller också analys och utvecklings-/åtgärdsplan för kursen. 
 
Kursrapporten utgör underlag för återkoppling till studenter och för uppföljning vid kvalitetsdialoger 
både i det utbildningsnära och i det universitetsgemensamma kvalitetsarbetet. 
 

Bakgrundsinformation (Fylls i av studieadministratör) 
Kursens LADOK-kod: FF317F Omfattning (hp): 7.5 hp 

Kursens namn: Förvaltning av fastighetsinstallationer, fortsättningskurs 
 

Kursansvarig lärare: Simon Siggelsten 
 

Termin som kursen har genomförts: H22 Antal registrerade studenter: 38 

Ange om kursen är fristående kurs, programkurs eller uppdragsutbildning. Om kursen har 
genomförts inom ett program ange programnamnet. TGFFF 
 

 

Studieadministrationens perspektiv (Fylls i av studieadministratör) 
Studieadministrationens synpunkter: 
 

 

Kursvärderingsformer och återkoppling  
(Fylls i av kursansvarig lärare) 

Formativ kursvärdering: (Beskriv form för 
kursvärderingen och när den genomförts) 
 

Antal som deltagit i kursvärderingen: 
 

Summativ kursvärdering: Digital enkät efter 
kursens slut.  
 

Antal som deltagit i kursvärderingen: 12 av 39 
(30%) 
 

Återkoppling till studenter: Har ej gjort än. Återkoppling kommer att ges vid kommande 
programråd.  
 

 

Studentperspektiv (Fylls i av kursansvarig lärare) 
Sammanfattning av studenternas kursvärderingar: Mycket blandat av vad studenterna tycker var 
bra med kursen. Både föreläsningar, övningar och det praktiska momentet med 



   

 

ventilationsmätning. Det som upplevdes som dåligt var att det är mycket att göra, stora 
inlämningar som tog mycket tid. 8 av 12 anser att de i mycket hög utsträckning har uppnått 
kursens lärandemål (medelvärde 5,5 av 6). 
6 av 12 anser att kursens arbetsformer/ läraktiviteter har varit ett stöd i ditt lärande för att kunna 
uppnå lärandemålen (medelvärde 5,2 av 6).  
På frågan: I vilken utsträckning anser du att kursens examinationsformer gett dig möjlighet att visa 
hur väl du uppnått lärandemålen? Svar: (medelvärde 5,4 av 6). 
På frågan: I vilken utsträckning anser du att kursen som helhet har uppfyllt dina förväntningar? 
Svar: (medelvärde 5,5 av 6).  
På frågan: I vilken utsträckning har kursen gett dig möjlighet att ta ansvar för eget lärande? Svar: 
(medelvärde 5,6)  
 

 

Lärarperspektiv (Fylls i av kursansvarig lärare) 
Sammanfattning av lärarnas synpunkter/Resultat: Jag är nöjd med kursen. Det är bra feedback 
från studenterna. Sista delen av projektuppgiften var ny för i år. Det verkar ha lyft kursens betyg 
jämfört med förra året.  
 

 

Analys och utvecklings-/åtgärdsplan (Fylls i av kursansvarig lärare) 
Analys: Bra genomförd kurs. De flesta studenterna verka vara nöjda.  
 

Utvecklings-/åtgärdsplan: Endast små justeringar av projektuppgiften kommer göras till nästa år.  
 

 

Publicering och arkivering (Ombesörjs av studieadministratör) 

 Kursrapporten är publicerad och studenterna har meddelats om publiceringen, 

 Kursrapporten är arkiverad enligt universitetets arkiveringsregler, 

 Kursrapporten har delgivits programansvarig (om det är en programkurs), 

 Kursrapporten har sparats enligt institutionens ev. ytterligare önskemål. 

 

 


