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Kursrapport 

Finska som främmande språk I B, 15 hp, VT2021, 

FAA120, 25280 

Syftet med kursrapporten är att dokumentera studenternas kursvärdering, dels för 

institutionens långsiktiga uppföljning av utbildningen, dels som stöd i det löpande 

pedagogiska utvecklingsarbetet inför kommande kurstillfällen. Studenternas synpunkter 

(enligt kursvärderingen och eventuella andra studentvärderingar som genomförts under 

kursen) ska tillsammans med kursansvarigs/motsvarande och eventuella övriga undervisande 

lärares synpunkter ingå som underlag i kursrapporten. Kursrapporten ska utgöra en del av 

beslutsunderlaget vid utveckling och förändring av kurser. 

Kursansvarig: Sari Pesonen 

Rapport sammanställt av: Laura Lunnevuori 

Beskrivning av eventuella förändringar och eventuella fattade beslut sedan förra 

kurstillfället 

Kursen gavs för andra gången på distans, med schemalagd undervisning via Zoom. 

Kursens styrkor enligt studenterna (sammanfattning baserat på kvantitativa resultat, 

fritextsvar samt eventuell övrig utvärdering under kursens gång) 

Enligt svaren i kursvärderingen är deltagarna överlag nöjda med kursen. Kursinnehållet och 

undervisningen anses ha gett goda förutsättningar att uppnå de förväntade studieresultaten, 

samt examinationen anses ha varit ändamålsenlig. De flesta av respondenterna har valt 5 (på 

en skala där 5 betyder ”instämmer helt” och 1 betyder ”instämmer inte alls”) som svar till 

dessa påståenden. Alla respondenter har valt 3, 4 eller 5 som svar på påståendena. 

Som kursens styrkor lyfter respondenterna kursinnehållet och kursmaterialet, det 

välstrukturerade upplägget och gruppövningarna. 

Kursens svagheter enligt studenterna (sammanfattning baserat på kvantitativa resultat, 

fritextsvar samt eventuell övrig utvärdering under kursens gång) 
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Respondenterna har få förbättringsförslag. En student nämner att gruppdiskussioner och -

övningar med skulle med fördel göras med minst tre personer i gruppen, inte parvis. Enligt en 

respondent har det varit tufft att hänga med när de flesta av kursdeltagarna redan har 

förkunskaper i språket. 

Kursansvarig/motsvarande och eventuellt övriga undervisande lärares analys av 

kursens genomförande och resultat 

Att några kursdeltagare har förkunskaper i finska kan naturligtvis påverka upplevelsen av 

kursen. Undervisningsgrupperna är heterogena vad gäller förkunskaper i språket, men de 

förväntade studieresultaten är desamma för samtliga och både undervisningen och 

examinationen utgår från att kursdeltagarna inte förväntas ha förkunskaper i språket. Vid 

muntlig examination i slutet av kursen framkom det att flera studenter uppskattat att det i de 

små övningsgrupperna funnits studenter med olika typer av förkunskaper i språket, såväl i 

grammatik som i tal, skrift och ordförråd. Sammantaget den skriftliga kursvärderingen och de 

muntliga kommentarer som studenterna lämnat i samband med undervisningen kan man se att 

kursen uppfyllt sina mål bra vilket ger ett gott betyg till utbildningen som helhet. 

Distansundervisning via Zoom har fungerat väl och underlättat deltagandet för flera studenter. 

Studenterna på kursen har varit mycket aktiva och skapat en positiv och utvecklande lärmiljö. 

Slutsatser samt eventuella förslag till förändringar och eventuella redan fattade beslut 

för att utveckla kursen inför kommande kurstillfällen 

Kurskompendiet med facit i pdf-format och i sin helhet har ansetts fungera dåligt när kursen 

ges på distans. Den finns inte längre med på kurslitteraturlistorna, men vissa delar kommer att 

delas ut av läraren och anpassas för distansstudier (bland annat ifyllbara filer med övningar). 

Övriga kommentarer 

Observera att endast 5 av 20 registrerade studenter har fyllt i kursvärderingen och svaren kan 

därmed inte ses som representativa för hela studentgruppen. 

 

Bilaga 1 

Resultat från kursvärderingen: Sammanställning av de kvantitativa universitetsgemensamma 

frågorna. Svarsfrekvens: 25 %, 5 av 20 registrerade studenter svarade. 



Kursvärdering: Finska som främmande språk I B VT2021

Antal svar: 5

För godkänt resultat på kursens del Textförståelse med grammatik 1, 7,5 hp ska studenten kunna:
- sammanfatta på finska innehållet i finskspråkiga texter med grundläggande grammatisk struktur och ordförråd
- identifiera och analysera de grundläggande grammatiska strukturerna i texter på finska
- redogöra för grundläggande morfologiska och syntaktiska strukturer i finskan    

1. Helhetsintryck

Överlag är jag nöjd med delkursen.

Överlag är jag nöjd med delkursen. Antal svar
Instämmer inte alls
1 0 (0,0%)
2 0 (0,0%)
3 0 (0,0%)
4 1 (20,0%)
Instämmer helt
5 4 (80,0%)
Summa 5 (100,0%)

Delkursens innehåll var relevant för att jag skulle uppnå de förväntade 
studieresultaten. 

Delkursens innehåll var relevant för att jag 
skulle uppnå de förväntade 
studieresultaten. 

Antal 
svar

Instämmer inte alls
1 0 (0,0%)
2 0 (0,0%)

3
1 

(20,0%)
4 0 (0,0%)
Instämmer helt
5

4 
(80,0%)

Summa
5 

(100,0%)



Undervisningen gav mig goda förutsättningar att uppnå de förväntade 
studieresultaten.

Undervisningen gav mig goda 
förutsättningar att uppnå de förväntade 
studieresultaten.

Antal 
svar

Instämmer inte alls
1 0 (0,0%)
2 0 (0,0%)

3
1 

(20,0%)
4 0 (0,0%)
Instämmer helt
5

4 
(80,0%)

Summa
5 

(100,0%)

Examinationen/erna prövade hur väl jag uppnått de förväntade 
studieresultaten. 

Examinationen/erna prövade hur väl jag 
uppnått de förväntade studieresultaten. 

Antal 
svar

Instämmer inte alls
1 0 (0,0%)
2 0 (0,0%)
3 0 (0,0%)
4 0 (0,0%)
Instämmer helt
5

5 
(100,0%)

Summa
5 

(100,0%)

För godkänt resultat på kursens del Muntlig och skriftlig språkfärdighet 2, 7,5 hp ska studenten kunna:
- samtala på finska om välkända ämnesområden
- förstå tydligt tal om välkända ämnesområden på finska
- skriva en sammanhållen text för att beskriva personliga förhållanden och välkända ämnesområden
- översätta fraser och meningar för att beskriva välkända ämnesområden
- använda ett grundläggande ordförråd i finska i tal och skrift
- använda de grundläggande reglerna för finskt uttal     

5. Helhetsintryck

Överlag är jag nöjd med delkursen.

Överlag är jag nöjd med delkursen. Antal svar
Instämmer inte alls
1 0 (0,0%)
2 0 (0,0%)
3 0 (0,0%)
4 1 (20,0%)
Instämmer helt
5 4 (80,0%)
Summa 5 (100,0%)



Delkursens innehåll var relevant för att jag skulle uppnå de förväntade 
studieresultaten. 

Delkursens innehåll var relevant för att jag 
skulle uppnå de förväntade 
studieresultaten. 

Antal 
svar

Instämmer inte alls
1 0 (0,0%)
2 0 (0,0%)

3
1 

(20,0%)
4 0 (0,0%)
Instämmer helt
5

4 
(80,0%)

Summa
5 

(100,0%)

Undervisningen gav mig goda förutsättningar att uppnå de förväntade 
studieresultaten.

Undervisningen gav mig goda 
förutsättningar att uppnå de förväntade 
studieresultaten.

Antal 
svar

Instämmer inte alls
1 0 (0,0%)
2 0 (0,0%)

3
1 

(20,0%)
4 0 (0,0%)
Instämmer helt
5

4 
(80,0%)

Summa
5 

(100,0%)

Examinationen/erna prövade hur väl jag uppnått de förväntade 
studieresultaten. 

Examinationen/erna prövade hur väl jag 
uppnått de förväntade studieresultaten. 

Antal 
svar

Instämmer inte alls
1 0 (0,0%)
2 0 (0,0%)
3 0 (0,0%)
4 0 (0,0%)
Instämmer helt
5

5 
(100,0%)

Summa
5 

(100,0%)
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