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Kursrapport 

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

FAA110, 25391 

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, Outi Oja 

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. Under 

vårterminen 2021 hade vi två parallellgrupper med varsin lärare. På höstterminen 2020 

studentgruppen gemensam undervisning på delkursen Språkkunskap 1 och gruppen delades i 

två för delkursen Muntlig och skriftlig språkfärdighet 1. Upplägget med två parallellgrupper 

på båda delkurserna är bättre (enklare planering för lärarna, tydligare för studenterna), men på 

grund av begränsade personalresurser är det tyvärr inte alltid möjligt att ordna. 

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 (texter, filmer, 

övningar), varierande uppgifter och undervisningsmoment, det välstrukturerade upplägget 

med stegvis stigande svårighetsgrad och mycket repetition. I flera svar påpekas även hur 
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viktigt det har varit att undervisningssituationen har varit avslappnad, uppmuntrande och 

trevlig. 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) 

Vissa studenter nämner i sina svar att kursen antagligen skulle ha lämpat sig bättre för 

undervisning på campus, även om samma studenter säger att kursen har fungerat bra även på 

distans. Gemensamma Zoom-regler efterfrågas. Några respondenter önskar fler obligatoriska 

uppgifter och hemläxor (särskilt i början av kursen). En student anser att det ordinarie provet 

på delkursen Språkkunskap 1 var för svårt i förhållande till delkursens innehåll. På delkursen 

Muntlig och skriftlig språkfärdighet 1 önskar en student fler muntliga övningar och en annan 

student önskar mer feedback på muntliga övningar. 

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 mycket svårt att börja 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. Kursen 

krävde därför väldigt mycket arbete från lärarens sida. I synnerhet studenternas kommentarer 

om kursens upplägg på distans (regler för Zoom, paralleller till undervisning i seminarierum) 

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 på 

distans. 

Heidi: Obligatoriska uppgifter och hemuppgifter som studenterna får individuell feedback på 

förstärker givetvis inlärningen. Gruppen var relativt stor och därför blev antalet uppgifter som 

studenterna fick direkt (och individuell) återkoppling av läraren mindre. Dock ingick det i 

kursen en del skriftliga uppgifter av detta slag. Förslaget om att studenterna skulle få 

individuell feedback på muntliga övningarna under kursen (inte enbart i tentamen) är en idé 

som man kan försöka ta i bruk i framtiden. Examinationen för delkursen Språkkunskap 1 är 

krävande och det är viktigt att utveckla provet så att det bättre motsvarar delkursens innehåll. 

Språkstudions språkcaféer och språkkompisar är ett utmärkt sätt att få mer träning i muntlig 

språkfärdighet, vilket även studenten själv nämner i sin kommentar om fler muntliga 

övningar. 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 muntliga övningar. Att läraren har pratat finska i undervisningen och använt sig av 

audiovisuellt material kan anses stärka den muntliga färdigheten hos studenterna. 
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Slutsatser samt eventuella förslag till förändringar och eventuella redan fattade beslut 

för att utveckla kursen inför kommande kurstillfällen 

Kursen ges under sommarterminen 2021 med flipped classroom-upplägg. Studenterna får 

tillgång till korta videor med tillhörande uppgifter om olika grammatikaliska fenomen. På så 

sätt kommer studenterna förberedda till undervisningen, och den schemalagda 

undervisningstiden kan användas mer effektivt. Genom ett sådant upplägg kan man bättre 

utnyttja distansstudiernas potential och även underlättar för studenterna som kan gå tillbaka 

till videorna och repetera. Sommarens erfarenheter utvärderas och välfungerade moment kan 

komma att användas vid senare 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 uppgifter 

kommer att delas ut av läraren och anpassas för distansstudier (ifyllbara filer). Däremot har 

olika självständiga hörförståelseövningar fungerat mycket bra och de kommer vi definitivt att 

fortsätta att använda oss av. 

Övriga kommentarer 

Observera att endast 8 av 69 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: 12 %, 8 av 69 registrerade studenter svarade. 



Kursvärdering: Finska som främmande språk I A VT2021

Antal svar: 8

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 0 (0,0%)
4 2 (25,0%)
Instämmer helt
5 6 (75,0%)
Summa 8 (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 

(12,5%)
Instämmer helt
5

7 
(87,5%)

Summa
8 

(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 

(12,5%)

4
3 

(37,5%)
Instämmer helt
5

4 
(50,0%)

Summa
8 

(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 

(12,5%)
4 0 (0,0%)
Instämmer helt
5

7 
(87,5%)

Summa
8 

(100,0%)

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 0 (0,0%)
4 2 (25,0%)
Instämmer helt
5 6 (75,0%)
Summa 8 (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

8 
(100,0%)

Summa
8 

(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
1 

(12,5%)
Instämmer helt
5

7 
(87,5%)

Summa
8 

(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

8 
(100,0%)

Summa
8 

(100,0%)
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