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Kursrapport 

Finska, Litteraturen efter 1939, 7,5 hp, VT2021, 

FAB803, 25285, 25400 

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: Heidi Grönstrand 

Rapport sammanställt av: Laura Lunnevuori 

Beskrivning av eventuella förändringar och eventuella fattade beslut sedan förra 

kurstillfället 

Kursen gavs som en läskurs, med en träff med läraren där läraren har gett ett introducerande 

föredrag samt kurslitteraturen och kursupplägget har diskuterats. Träffen och det muntliga 

provet ordnades digitalt via Zoom på grund av det nya coronaviruset och pandemin. 

Kursens styrkor enligt studenterna (sammanfattning baserat på kvantitativa resultat, 

fritextsvar samt eventuell övrig utvärdering under kursens gång) 

Enligt svaret i kursvärderingen är respondenten nöjd med kursen. Kursinnehållet anses ha gett 

goda förutsättningar att uppnå de förväntade studieresultaten, samt examinationen anses ha 

varit ändamålsenlig. Respondenten har valt 4 (på en skala där 5 betyder ”instämmer helt” och 

1 betyder ”instämmer inte alls”) som svar till dessa påståenden. 

Studenten har inte svarat på fritextfrågan om vad som har varit bra med kursen. 

Kursens svagheter enligt studenterna (sammanfattning baserat på kvantitativa resultat, 

fritextsvar samt eventuell övrig utvärdering under kursens gång) 
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Studenten har inte svarat på fritextfrågan om förslag till förändringar. Enligt de kvantitativa 

svaren anser studenten att undervisningen på båda delkurserna inte har gett goda 

förutsättningar att uppnå de förväntade studieresultaten. Respondenten har valt 2 (på en skala 

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

påstående. 

Kursansvarig/motsvarande och eventuellt övriga undervisande lärares analys av 

kursens genomförande och resultat 

Trots att kursen bestod av nästan enbart självständigt arbete var resultaten goda och 

studeranden uppnådde de förväntade studieresultaten utan problem. Det är glädjande att höra 

att respondenten är nöjd med helheten. 

Slutsatser samt eventuella förslag till förändringar och eventuella redan fattade beslut 

för att utveckla kursen inför kommande kurstillfällen 

Kurser med få deltagare (som dessutom ofta är yrkesverksamma och bosatta på annan ort) kan 

med fördel ordnas via Zoom även i fortsättningen. 

Eftersom kursen gavs som en läskurs med bara en inledande träff är det naturligt att 

undervisningen inte bidragit till att studenten har kunnat uppnå de förväntade studieresultaten. 

 

Bilaga 1 

Resultat från kursvärderingen: Sammanställning av de kvantitativa universitetsgemensamma 

frågorna. Svarsfrekvens: 50 %, 1 av 2 registrerade studenter svarade. 



Kursvärdering: Finska, Litteraturen efter 1939 VT2021

Antal svar: 1

För godkänt resultat på kursens del Litteraturvetenskap och litteratur efter 1939, 5 hp ska studenten kunna:
- redogöra för den finska litteraturens historia och utveckling avseende perioden efter 1939
- självständigt och kritiskt analysera finsk litteratur efter 1939 med hjälp av moderna litteraturvetenskapliga teorier och 
utgående från en genreanalytisk läsning i en historisk kontext.     

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 (100,0%)
Instämmer helt
5 0 (0,0%)
Summa 1 (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 0 (0,0%)

4
1 

(100,0%)
Instämmer helt
5 0 (0,0%)

Summa
1 

(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
1 

(100,0%)
3 0 (0,0%)
4 0 (0,0%)
Instämmer helt
5 0 (0,0%)

Summa
1 

(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
1 

(100,0%)
Instämmer helt
5 0 (0,0%)

Summa
1 

(100,0%)

För godkänt resultat på kursens del Skönlitteratur efter 1939, 2,5 hp ska studenten kunna:
- analysera enskilda verk i en litteraturhistorisk kontext och utgående från litteraturvetenskaplig teori.    

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 (100,0%)
Instämmer helt
5 0 (0,0%)
Summa 1 (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 0 (0,0%)

4
1 

(100,0%)
Instämmer helt
5 0 (0,0%)

Summa
1 

(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
1 

(100,0%)
3 0 (0,0%)
4 0 (0,0%)
Instämmer helt
5 0 (0,0%)

Summa
1 

(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
1 

(100,0%)
Instämmer helt
5 0 (0,0%)

Summa
1 

(100,0%)

6. I genomsnitt har jag per vecka lagt ner ungefär följande antal 
timmar på delkursen, sammanlagd tid inklusive självstudier. 
I genomsnitt har jag per vecka lagt ner ungefär följande antal timmar på delkursen, sammanlagd tid inklusive 
självstudier. 
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