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Kursrapport 

Finska I A, 15 hp, HT2021, FAB110, 25506 

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, Heidi Grönstrand 
Rapport sammanställt av: Heidi Grönstrand 

Beskrivning av eventuella förändringar och eventuella fattade beslut sedan förra 
kurstillfället 
Kursen gavs på distans, med schemalagd undervisning via Zoom. Antalet registrerade 
studenter på de samläsande kurserna Finska I A, Finska I, Finska för modersmålslärare I A 
och Finska för modersmålslärare I var större än under tidigare år, vilket resulterade i att vi var 
tvungna att dela upp gruppen under några undervisningspass på delkursen Muntlig 
kommunikation med kulturorientering. 

Kursens styrkor enligt studenterna (sammanfattning baserat på kvantitativa resultat, 
fritextsvar samt eventuell övrig utvärdering under kursens gång) 
Totalt 4 studenter svarade på kursvärderingsenkäten. Enligt svaren i kursvärderingen är 
respondenterna nöjda med kursen. Kursinnehållet och undervisningen anses ha gett goda 
förutsättningar att uppnå de förväntade studieresultaten, samt examinationen anses ha varit 
ändamålsenlig. Studenterna har valt 3, 4 eller 5 (på en skala där 5 betyder ”instämmer helt” 
och 1 betyder ”instämmer inte alls”) som svar till dessa påståenden. 

Enligt de kvantitativa svaren är studenterna mycket nöjda med kursen. Kursens tydliga 
struktur och innehållet på lektionerna får tack. Också lärarnas positiva inställning till sitt 
arbete och studeranden samt deras goda undervisningsmetoder nämns i fritextsvaren. 
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Kursens svagheter enligt studenterna (sammanfattning baserat på kvantitativa resultat, 
fritextsvar samt eventuell övrig utvärdering under kursens gång) 
Respondenterna har få förbättringsförslag, men på delkursen Muntlig kommunikation med 
kulturorientering föreslår en respondent ett mera akademiskt innehåll med vilket hen menar ett 
större fokus på till exempel teorier om tal. Dessutom upplevde hen att uppgiften om 
argumentation inte var helt rättvis då de olika grupperna inte hade helt symmetriska uppgifter. 
Hen önskade också en mera konstruktiv feedback från läraren gällande de individuella 
uppgifterna. 

Kursansvarig/motsvarande och eventuellt övriga undervisande lärares analys av 
kursens genomförande och resultat 
Heidi: Delkursen Muntlig kommunikation med kulturorientering har ett praktiskt innehåll 
med flera små uppgifter, men i analysen av diskussionerna och enskilda talen tillämpas 
begrepp inom retorik och talekonst. Även i kurslitteraturen ingår artiklar om 
diskussionsanalys och annan muntlig kommunikation. Balansen mellan det teoretiska 
innehållet och de praktiska uppgifterna är givetvis ett viktigt tema som lärarna ska fästa en 
mycket stor uppmärksamhet vid planering av de kommande kurserna. Sätten att ge feedback 
är också något som läraren behöver tänka på mycket noggrant. Helhetsintrycket av kursen är 
dock positivt och den kursansvariga läraren delar majoritetens omdöme om kursen: 
kursdeltagarna var nöjda med kursen. Studenterna deltog aktivt på lektionerna och 
genomförde examinationsuppgifterna. 

Daniel: Det höga antalet studenter ledde till att man kunde diskutera omgående de 
grammatiska strukturer som togs upp på delkursen Språkkunskap 1 och därmed blev det en 
bra balans mellan lärarledda moment och sådana som utgick från studenternas frågor. I svaren 
på kursvärderingen tycks delkursen ha ett fungerande upplägg som den är. 

Slutsatser samt eventuella förslag till förändringar och eventuella redan fattade beslut 
för att utveckla kursen inför kommande kurstillfällen 
Kursen kommer att ges under höstterminen 2022 med ungefär samma upplägg som under 
höstterminen 2021, det vill säga med undervisning och examination på distans. Vissa 
justeringar i schemaläggningen kommer antagligen att göras för att ta höjd för större grupper. 

Övriga kommentarer 
Observera att endast 4 av 11 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: 36 %, 4 av 11 registrerade studenter svarade. 



Kursvärdering: Finska I A HT2021

Antal svar: 4

Delkurs Språkkunskap 1
För godkänt resultat på kursens del Språkkunskap 1, 7,5 hp, ska studenten kunna:
- identifiera, redogöra för och analysera grundläggande språkliga strukturer i finskan
- använda grundläggande språkvetenskapliga termer och begrepp
- redogöra för grundläggande regler för finskt uttal.

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

4
2 

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

4
2 

(50,0%)
Instämmer helt
5

2 
(50,0%)

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
2 

(50,0%)
Instämmer helt
5

2 
(50,0%)

Summa
4 

(100,0%)

Delkurs Muntlig kommunikation med kulturorientering
För godkänt resultat på kursens del Muntlig kommunikation med kulturorientering, 7,5 hp, ska studenten
kunna:
- visa insikt i muntliga textgenrer
- diskutera språklig variation i muntlig kommunikation, inklusive olika språkliga register
- diskutera aktuella ämnen i sverigefinsk och finsk kontext
- söka och värdera information inom relevant kulturell kontext.

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 1 (25,0%)
4 1 (25,0%)
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 0 (0,0%)

4
1 

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

3
1 

(25,0%)

4
1 

(25,0%)
Instämmer helt
5

2 
(50,0%)

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
1 

(25,0%)
Instämmer helt
5

2 
(50,0%)

Summa
4 

(100,0%)
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