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Kursrapport 

Finska för modersmålslärare I B, 15 hp, VT2021, 

FAB612, 25382 

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, Jarmo Lainio 
Rapport sammanställt av: Laura Lunnevuori 

Beskrivning av eventuella förändringar och eventuella fattade beslut sedan förra 
kurstillfället 
Kursen gavs 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 de kvantitativa svaren i kursvärderingen är respondenterna nöjda med delkursen 
Textgenrer och skriftlig kommunikation. Kursinnehållet och undervisningen anses ha gett 
goda förutsättningar att uppnå de förväntade studieresultaten, samt examinationen anses ha 
varit ändamålsenlig. Studenterna har valt 5 (på en skala där 5 betyder ”instämmer helt” och 1 
betyder ”instämmer inte alls”) som svar till dessa påståenden. 

Som styrkor på delkursen Textgenrer och skriftlig kommunikation lyfter respondenterna 
kursinnehållet, uppgifterna samt grupparbetena och samtalen. Några studenter påpekar även 
kursinnehållets relevans för modersmålsläraryrket som något positivt. 

De kvantitativa svaren som berör delkursen Språkdidaktik i ett flerspråkighetsperspektiv är 
mer splittrade, vilket påverkas mycket av att så få studenter har svarat på kursvärderingen. De 
flesta är nöjda med delkursen som helhet (de har valt 3, 4 eller 5 på skalan), medan en 
respondent inte är det (hen har valt 2 på skalan). Påståendena om examinationen och 
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undervisningen har fått mest varierade svar, där vissa respondenter anser att undervisningen 
och examinationen har hjälpt dem uppnå respektive prövat väl hur väl de har uppnått de 
förväntade studieresultaten, medan andra inte håller med påståendena. Delkursens innehåll i 
sin tur uppges ha varit relevant för att uppnå de förväntade studieresultaten (respondenterna 
har valt 3 eller 5 på skalan). 

Styrkorna för delkursen Språkdidaktik i ett flerspråkighetsperspektiv är enligt studenterna 
kursinnehållet och kursmaterialet samt deras relevans för modersmålslärare i finska. 

Kursens svagheter enligt studenterna (sammanfattning baserat på kvantitativa resultat, 
fritextsvar samt eventuell övrig utvärdering under kursens gång) 
Enligt de kvantitativa svaren är studenterna nöjda med delkursen Textgenrer och skriftlig 
kommunikation. Respondenterna har få förbättringsförslag. I ett svar påpekas att det vore 
viktigt att man hann gå igenom alla texttyper som ingår i inlämningsuppgifterna, vilket man 
enligt studenten inta hann denna gång. 

De kvantitativa svaren som berör delkursen Språkdidaktik i ett flerspråkighetsperspektiv visar 
att enligt studenterna har undervisningen inte hjälpt alla studenterna att nå de förväntade 
studieresultaten. Även examinationens ändamålsenlighet ifrågasätts av några. I 
respondenternas förbättringsförslag nämns schemaläggningen och tidsanvändningen, den 
stora mängden kurslitteratur som till viss del var svår att få tag på (digitalt), instruktionerna 
för examinationsuppgifterna som inte var tillräckligt tydliga. En student nämner även att 
delkursens upplägg och diskussionsuppgifterna kunde vara mer strukturerade. 

Kursansvarig/motsvarande och eventuellt övriga undervisande lärares analys av 
kursens genomförande och resultat 
Delkursen Textgenrer och skriftlig kommunikation har ett brett innehåll och kräver mycket 
självständigt arbete av studenten. Det är uppenbart att studenterna behöver stöd med hur 
inlämningsuppgifterna ska genomföras, vilket lärarna ska fästa större uppmärksamhet vid 
under kommande terminer. 

Delkursen Språkdidaktik i ett flerspråkighetsperspektiv Delkursens examinationsuppgift 
behöver revideras för att ännu bättre motsvara delkursens förväntade studieresultat och 
undervisningens form och innehåll. Även själva uppgiftens formulering och instruktionerna 
kan tydliggöras. Däremot går det inte att ha två examinationsuppgifter istället för en utan att 
revidera kursplanen, vilket inte känns aktuellt enligt examinatorn. Schemaläggningen på 
delkursen har inte fungerat optimalt, vilket beror på samläsning med kursen Finska I B på 
delkursen Textgenrer och skriftlig kommunikation. Det är värt att göra ett nytt försök till att 
förbättra schemaläggningen till nästa gång, även om det hittills har varit svårt att hitta bra 
lösningar. Vidare måste det påpekas att vissa avvikelser från schemat i TimeEdit har berott på 
att alla kursdeltagare inte har förberett sig tillräckligt inför seminarierna, vilket har resulterat i 
vissa ad hoc-lösningar när artiklarna inte har kunnat diskuteras i så stor utsträckning som 
läraren hade planerat. Utöver en förbättrad schemaläggning måste även instuderingsfrågor och 
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instruktioner till studenterna förbättras, så att de bättre vet vad som förväntas av dem. 
Kurslitteraturen ses över inför varje kurstillfälle. 

Slutsatser samt eventuella förslag till förändringar och eventuella redan fattade beslut 
för att utveckla kursen inför kommande kurstillfällen 
Vi kommer att se över schemaläggningen inför nästa kurstillfälle. Kurslitteraturlistan 
uppdateras inför varje kurstillfälle och vi kollar att alla verk är tillgängliga. Däremot är det 
inte möjligt att allt kursmaterial finns tillgängligt digitalt eftersom alla verk inte existerar som 
e-böcker eller motsvarande. Kursplanen kommer att revideras inför vårterminen 2022 för att 
möjliggöra undervisning på distans även i fortsättningen. 

För delkursen Språkdidaktik i ett flerspråkighetsperspektiv är å ena sidan omdömena något 
splittrade, å andra sidan delar den undervisande läraren den åsikten att kursens tentamenssätt 
behöver ses över. Information om att samtliga studenter bör läsa den kurslitteratur som 
aviserats för varje gång, och enligt givna anvisningar, bör repeteras till studenterna, att för 
säkerställa att studenterna kan uppnå de förväntade studieresultaten. 

Övriga kommentarer 
Observera att endast 4 av 13 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: 31 %, 4 av 13 registrerade studenter svarade. 



Kursvärdering: Finska för modersmålslärare I B VT2021

Antal svar: 4

För godkänt resultat på kursens del Textgenrer och skriftlig kommunikation, 7,5 hp ska studenten kunna:
- redogöra för kännetecknande drag för några grundläggande textgenrer inom offentlig och privat kommunikation
- framställa genretypiska texter
- diskutera textgenrer ur ett didaktiskt perspektiv - redogöra för rekommendationer i finsk och sverigefinsk språkvård
- tillämpa rekommendationer i finsk och sverigefinsk språkvård i skrift inom utvalda textgenrer
- visa insikt i sverigefinsk terminologi     

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

4 
(100,0%)

Summa
4 

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

4 
(100,0%)

Summa
4 

(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

4 
(100,0%)

Summa
4 

(100,0%)

För godkänt resultat på kursens del Språkdidaktik i ett flerspråkighetsperspektiv, 7,5 hp ska studenten kunna:
- redogöra för grundläggande språkdidaktiska aspekter på finska som modersmål i Sverige
- beskriva och analysera undervisning för flerspråkiga elever och deras lärande utifrån didaktisk teori
- redogöra för styrdokumenten gällande finska som modersmål i Sverige och diskutera dem i relation till undervisningens mål 
och förutsättningar    

5. Helhetsintryck

Överlag är jag nöjd med delkursen.

Överlag är jag nöjd med delkursen. Antal svar
Instämmer inte alls
1 1 (25,0%)
2 0 (0,0%)
3 1 (25,0%)
4 1 (25,0%)
Instämmer helt
5 1 (25,0%)
Summa 4 (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 

(25,0%)
4 0 (0,0%)
Instämmer helt
5

3 
(75,0%)

Summa
4 

(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 

(25,0%)

3
1 

(25,0%)

4
1 

(25,0%)
Instämmer helt
5

1 
(25,0%)

Summa
4 

(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
2 

(50,0%)
3 0 (0,0%)

4
1 

(25,0%)
Instämmer helt
5

1 
(25,0%)

Summa
4 

(100,0%)
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