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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. 

Kursansvariga: Daniel Halonen, Outi Oja 
Rapport sammanställt av: Outi Oja 

Beskrivning av eventuella förändringar och eventuella fattade beslut sedan förra 
kurstillfället 
Kursen gavs för fjärde gången på distans p g a korona-pandemin, med schemalagd 
undervisning via Zoom. Under höstterminen 2021 fortsatte vi att erbjuda kursen uppdelat i två 
parallellgrupper. Upplägget med två parallellgrupper på båda delkurserna var definitivt ett 
måste, då antalet registrerade studenterna på kursen har ökat kraftigt p.g.a. corona-pandemin 
och distansundervisningen. Senast på höstterminen 2020 har vi haft gemensam undervisning 
på delkursen Språkkunskap 1 och undervisning i två separata grupper för delkursen Muntlig 
och skriftlig språkfärdighet 1. Gemensam undervisningen skulle inte ha fungerat på ett 
tillfredställande sätt eftersom antalet studenterna under höstterminen 2021 var så stor. 

Kursens styrkor enligt studenterna (sammanfattning baserat på kvantitativa resultat, 
fritextsvar samt eventuell övrig utvärdering under kursens gång) 
Totalt 23 studenter svarade på kursvärderingsenkäten. Enligt svaren är deltagarna nöjda med 
kursen. De flesta (15) har valt 5 på en skala där 5 betyder ”instämmer helt” och 1 betyder 
”instämmer inte alls” som svar till påståendet. Kursinnehållet och undervisningen anses ha 
gett mycket goda eller goda förutsättningar att uppnå de förväntade studieresultaten, samt 
examinationen anses ha varit ändamålsenlig. De flesta av respondenterna (16 utav 23) har valt 
5 som svar till dessa påståenden. Alla respondenter har valt 3, 4 eller 5 som alla svar på 
påståendena. 
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Som kursens styrkor lyfter respondenterna kursinnehållet och kursmaterialet (texter, filmer, 
hörförståelseövningar), tydliga och roliga uppgifter och undervisningsmoment, det 
välstrukturerade upplägget med mycket repetition och god variation av inlärningsmetoder. 
Många respondenter har varit nöjda med lärarens engagemang och de muntliga övningarna i 
smågrupper. 

I några svar tas det upp att det var bra med mycket material att jobba med själv hemma. 
Därtill påpekas det även hur viktigt det har varit att undervisningssituationen har varit 
avslappnad, rolig och uppmuntrande. Även att läraren har använt sig av mycket finska redan 
från början av kursen nämns som något positivt. 

Kursens svagheter enligt studenterna (sammanfattning baserat på kvantitativa resultat, 
fritextsvar samt eventuell övrig utvärdering under kursens gång) 
En respondent anser att det hade varit bra i början av kursen att berätta på ett närmare sätt hur 
man ska hantera undervisning över Zoom. Enligt hen hade det varit svårt t ex att veta hur man 
skulle svara. En annan student tar upp vikten av att alla ska ha kameran på under 
undervisningen, så att det skulle bli lättare att göra gemensamma övningar då. Vissa studenter 
nämner i sina svar att läraren borde ha delat gruppen i minde breakout-grupper för att ge fler 
möjligheter till muntliga övningar. Några respondenter tycker att det skulle ha varit bättre med 
mindre grupper: enligt dem har det varit konstigt att sitta på Zoom i så stora grupper och med 
studenter med varierande kunskapsnivåer. 

Flera deltagare har inte varit nöjda med kurslitteraturen. Två respondenter säger att texterna i 
kursboken är alldeles för svåra att förstå efter första kapitlet. En student påpekar att bokens 
innehåll och specifikt ordförrådet kändes ofta som orelevant. En respondent hade även nämnt 
kurskompendiet i sin kursvärdering. Enligt hen var kompendiet bra som extra material men 
hade ibland något fel i facit samt några onödigt tillkrånglade uppgifter med orealistiska 
meningar, som inte kändes relevanta. 

Kursansvarig/motsvarande och eventuellt övriga undervisande lärares analys av 
kursens genomförande och resultat 
Outi: Som kursens undervisande lärare var jag mycket nöjd med kursen som helhet även om 
det kändes ibland svårt att undervisa ett ovanligt stort antal studenter på distans. Delkursen 
Muntlig och skriftlig språkfärdighet 1 ansåg jag vara mest krävande, särskilt den muntliga 
delen, då det inte finns några färdiga muntliga uppgifter i vår kurslitteratur. Jag anser att det 
även är krångligt med breakout-rooms, då det inte går att lämna ut materialet för studenter 
under undervisningen. Därför började jag i början av terminen dela alla mina muntliga 
uppgifter ut på Athena på förhand i en separat fil. Meningen var att studenterna skulle få alla 
muntliga uppgifter i en och samma fil och därigenom skulle de ha det lättare att koncentrera 
sig på uppgifter (då alla studenter har då möjligheten att dela skärmen i varsin breakout-grupp 
eller titta på uppgiften på sin egen skärm). Detta har fungerat mycket bra, men i efterhand har 
jag som undervisande lärare tänkt på att kanske det skulle ha varit nödvändigt att berätta på ett 
mer detaljerat sätt om den här metoden vid kursstart. 
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Kursens upplägg krävde väldigt mycket arbete från lärarens sida. I synnerhet studenternas 
kommentarer om kursens upplägg på distans (regler för Zoom) är värdefulla. Kursen är inte 
ursprungligen skapad för att ges på distans, och vi fortsätter att utveckla den för att den, och 
andra motsvarande kurser, ska bättre lämpa sig för studier via elektroniska vägar. Därtill har 
det varit mycket bra att få mer återkoppling om kursmaterialet. Inom ämnet finska måste vi 
prata mer om kursens upplägg och materialet som vi använder. Till exempel mera 
hörförståelseuppgifter och muntliga uppgifter behövs som tillägg på den här kursen, då 
kurslitteraturen inte har några. 

Daniel: Som undervisande lärare är jag väldigt nöjd med kursens resultat. Att planera 
distansundervisning med så stort antal deltagare var krävande arbete. De första veckorna 
kunde jag till exempel beräkna fel tiden som skulle räcka till arbetet i breakout-rooms – och 
det orsakade lite onödig förvirring i början. Då pusselbitarna hittade sin plats började kursen 
också rulla på mycket smidigt. 

Som tydliga utvecklingsområden skulle jag enligt egen erfarenhet och diskussioner med 
studenterna på lektionerna lyfta: 1) Ordförrådet – ibland var det svårt att sätta fingret på det 
som skulle klassas som ”elementärt” ordförråd och det som inte skulle kontrolleras i 
examinationerna. Om parallellgrupperna hade ungefärligt likadan fokus gällande vokabulär 
och teman, skulle tentorna bli ännu mer likvärdiga för parallellgrupperna. 2) Möjligheter till 
formativ bedömning, självvärdering och kamratsrespons – När kursen ges på distans är det 
väldigt svårt för studenter att ha den typ av eftersnack som man på ett naturligt sätt har i 
samband med campusundervisning. Att kunna diskutera ostrukturerat om sina studier är 
värdefullt och när distansundervisning ges i framtiden borde man beakta även detta perspektiv 
och kanske ge mer möjligheter till reflekterande diskussioner till studenter. 

I övrigt har kursen fungerande upplägg som funkar bra även på distans. Kursen omfattar en 
hel del användbara strukturer som möjliggör mångsidiga övningar och undervisningsmoment. 
Mot slutet av kursen fick man som lärare svara på flera frågor med att detta kommer att tas 
upp på fortsättningskurserna – lust för vidare lärandet skapades. 

Slutsatser samt eventuella förslag till förändringar och eventuella redan fattade beslut 
för att utveckla kursen inför kommande kurstillfällen 
Kursen ges under vårterminen 2022 med samma upplägg som under höstterminen 2021, det 
vill säga uppdelat i två parallellgrupper, med tillägget av en grupp med undervisning och 
examination campus. 

Några studenter har riktat kritik mot kursmaterialet och boken som vi har använt under 
kursen. Inom ämnet finska kommer vi under vårterminen 2022 prata mer om kursens upplägg 
och kursmaterialet. Det är mycket viktigt att det skapas ett tydligare kontinuum mellan kursen 
Finska som främmande språk I A och den efterföljande kursen Finska som främmande språk I 
B. Om två eller flera lärare undervisar i samma kurs samtidigt är det viktigt att de tar upp 
samma teoretiska synvinklar och metoder så att kontinuumet blir tydligt; alla studenter ska 
skaffa sig samma grundläggande färdigheter i samma ordning. 
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Lärarna på kursen under vårterminen 2022 kommer att erbjuda extra övningar, speciellt olika 
självständiga hörförståelseövningar, som har fungerat mycket bra. Kurskompendiet med facit 
i pdf-format och i sin helhet har redan för två år sedan ansetts fungera dåligt när kursen ges på 
distans. Den har inte längre funnits med på kurslitteraturlistorna, men vissa uppgifter har 
delats ut av läraren och anpassats för distansstudier (ifyllbara filer). 

Övriga kommentarer 
Observera att endast 23 av 74 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 %, 23 av 74 registrerade studenter svarade. 



Finska som främmande språk I A HT2021

Antal svar: 23

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 0 (0,0%)
3 3 (13,0%)
4 5 (21,7%)
Instämmer helt
5 15 (65,2%)
Summa 23 (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 (4,3%)

4
6 

(26,1%)
Instämmer helt
5

16 
(69,6%)

Summa
23 

(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 2 (8,7%)

4
6 

(26,1%)
Instämmer helt
5

15 
(65,2%)

Summa
23 

(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 (8,7%)

4
5 

(21,7%)
Instämmer helt
5

16 
(69,6%)

Summa
23 

(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 0 (0,0%)
3 2 (8,7%)
4 8 (34,8%)
Instämmer helt
5 13 (56,5%)
Summa 23 (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
3 

(13,0%)

4
7 

(30,4%)
Instämmer helt
5

13 
(56,5%)

Summa
23 

(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
3 

(13,0%)

4
8 

(34,8%)
Instämmer helt
5

12 
(52,2%)

Summa
23 

(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 (8,7%)

4
8 

(34,8%)
Instämmer helt
5

13 
(56,5%)

Summa
23 

(100,0%)
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