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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: Katariina Leino 
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. Antalet registrerade 
studenter var ovanligt högt denna höst. 

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. Svaren på påståendet 
”Överlag är jag nöjd med delkursen” sprider sig nästan över hela skalan (där 5 betyder 
”instämmer helt” och 1 betyder ”instämmer inte alls”), dock 1 har ingen av respondenterna 
valt. Examinationen på samtliga delkurser anses ha prövat väl om man har uppnått de 
förväntade studieresultaten på respektive delkurs eller inte. Som kursens styrkor lyfter 
respondenterna kursmaterialet (kursboken, föreläsningsmaterial, tematiska sammanställningar 
över glosor). 

Kursens svagheter enligt studenterna (sammanfattning baserat på kvantitativa resultat, 
fritextsvar samt eventuell övrig utvärdering under kursens gång) 
Påståenden om kursinnehållets och undervisningens relevans i förhållande till de förväntade 
studieresultaten har däremot fått mer blandade svar (på en skala där 5 betyder ”instämmer 
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helt” och 1 betyder ”instämmer inte alls”). Svaren är dock blandade (och få), vilket gör det 
omöjligt att dra några långtgående slutsatser.  

I flera av fritextsvaren upprepas önskemålet om mer diskussion och muntliga moment i 
undervisningen. Några respondenter önskar fler uppgifter och hemuppgifter som man skulle 
få feedback på. Även mer förklaringar önskas på delkurserna Språkkunskap 1 och 
Textförståelse med grammatik 1, där fokus ligger på grammatik. 

Kursansvarig/motsvarande och eventuellt övriga undervisande lärares analys av 
kursens genomförande och resultat 
Enligt lärarens uppfattning gick kursen relativt bra även om allt var nytt för henne. 
Distansformatet fungerade bra, även om det i viss mån försvårade informella diskussioner och 
även delvis genomförandet av muntliga övningar. Studenterna var ofta blyga när det gäller 
muntliga övningar och det var ibland svårt att skapa en avslappnad miljö via Zoom, vilket är 
nödvändigt för lyckade muntliga övningar. Grammatikföreläsningarna och skriftliga övningar 
med läroboken fungerade bra. Studenterna ställde frågor flitigt, vilket gjorde det lättare för 
läraren att veta vad som måste förklaras på nytt eller repeteras. 

Slutsatser samt eventuella förslag till förändringar och eventuella redan fattade beslut 
för att utveckla kursen inför kommande kurstillfällen 
Önskemålet om fler muntliga övningar är en ofta återkommande kommentar i 
kursvärderingarna på dessa nybörjarkurser. Det är naturligtvis något som även lärarna önskar, 
men eftersom kursinnehållet i övrigt är så omfattande och studenternas ordförråd så begränsad 
i början av kursen är det i praktiken ofta svårt att genomföra. Språkstudions språkcaféer och 
språkkompisar är ett utmärkt sätt att få mer träning i muntlig språkfärdighet. Språkstudion och 
dess tjänster kunde marknadsföras mer till studenterna. Det är ändå viktigt att hålla i åtanke 
kursens nivå: I början av kursen har studenterna inte hunnit samla på sig tillräckligt med 
ordförråd, idiomatiska utryck och grammatik för att kunna genomföra varierade muntliga 
övningar. Men det är naturligtvis viktigt att läraren använder sig av finska och uppmuntrar 
studenterna att prata finska under kursens gång. Även olika självständiga 
hörförståelseövningar är ett kontinuerligt utvecklingsområde. Kursboken har inget eget 
hörförståelsematerial och det är svårt att hitta material av hög kvalitet som skulle passa 
kursens nivå. 

Övriga kommentarer 
Observera att endast 4 av 44 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: 9 %, 4 av 44 registrerade studenter svarade. 



Finska som främmande språk I HT2021

Antal svar: 4

Delkurs Språkkunskap 1   
För godkänt resultat på kursens del Språkkunskap 1, 7,5 hp ska studenten kunna:
- redogöra för elementära regler i finsk morfologi
- redogöra för elementära regler i finsk syntax
- redogöra för de grundläggande reglerna för finskt uttal
- tillämpa de elementära reglerna i finsk morfologi och syntax i skrift
- visa insikt i grundläggande grammatiska begrepp

1. Helhetsintryck

Överlag är jag nöjd med delkursen.

Överlag är jag nöjd med delkursen. 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%)

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
1 

(25,0%)

3
1 

(25,0%)
4 0 (0,0%)
Instämmer helt
5

2 
(50,0%)

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
2 

(50,0%)
4 0 (0,0%)
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 0 (0,0%)

3
1 

(25,0%)

4
2 

(50,0%)
Instämmer helt
5

1 
(25,0%)

Summa
4 

(100,0%)

Delkurs Muntlig och skriftlig språkfärdighet 1
För godkänt resultat på kursens del Muntlig och skriftlig språkfärdighet 1, 7,5 hp ska studenten kunna:
- använda enkla fraser och meningar för att beskriva personliga förhållanden på finska
- ställa och besvara enkla frågor inom områden som rör omedelbara behov eller gäller välkända
ämnesområden på finska
- översätta enkla fraser och meningar för att beskriva personliga förhållanden till och från finska
- använda ett elementärt ordförråd i finska i skrift

5. Helhetsintryck

Överlag är jag nöjd med delkursen.

Överlag är jag nöjd med delkursen. Antal svar
Instämmer inte alls
1 0 (0,0%)
2 1 (25,0%)
3 1 (25,0%)
4 0 (0,0%)
Instämmer helt
5 2 (50,0%)
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
1 

(25,0%)

3
1 

(25,0%)
4 0 (0,0%)
Instämmer helt
5

2 
(50,0%)

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

1 
(25,0%)

2
1 

(25,0%)

3
1 

(25,0%)
4 0 (0,0%)
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 0 (0,0%)

3
2 

(66,7%)
4 0 (0,0%)
Instämmer helt
5

1 
(33,3%)

Summa
3 

(100,0%)

Delkurs Textförståelse med grammatik 1
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



9. 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 2 (50,0%)
4 0 (0,0%)
Instämmer helt
5 2 (50,0%)
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
1 

(25,0%)

3
1 

(25,0%)
4 0 (0,0%)
Instämmer helt
5

2 
(50,0%)

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
2 

(50,0%)

3
1 

(25,0%)
4 0 (0,0%)
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 0 (0,0%)

3
2 

(50,0%)
4 0 (0,0%)
Instämmer helt
5

2 
(50,0%)

Summa
4 

(100,0%)

Delkurs Muntlig och skriftlig språkfärdighet 2
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

13. Helhetsintryck

Överlag är jag nöjd med delkursen.

Överlag är jag nöjd med delkursen. Antal svar
Instämmer inte alls
1 0 (0,0%)
2 1 (25,0%)
3 1 (25,0%)
4 0 (0,0%)
Instämmer helt
5 2 (50,0%)
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

1 
(25,0%)

2 0 (0,0%)

3
1 

(25,0%)
4 0 (0,0%)
Instämmer helt
5

2 
(50,0%)

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

1 
(25,0%)

2
1 

(25,0%)

3
1 

(25,0%)
4 0 (0,0%)
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 0 (0,0%)

3
2 

(50,0%)

4
1 

(25,0%)
Instämmer helt
5

1 
(25,0%)

Summa
4 

(100,0%)
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