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CENTRET FÖR SPRÅK OCH KOMMUNIKATION NY 

MEDLEM I CLL-FAMILJEN 

Efter en omfattande planeringsomgång och diskussioner beslutade 

Åbo Akademis styrelse om en ny organisationsstruktur för akademin 

från början av år 2015. Som en konsekvens av detta bestämdes att 

Centret för språk och kommunikation fusioneras med Centret för 

livslångt lärande. Styrelsens motiveringar var bland annat att en 

sammanslagning skulle stöda ett nytänkande i produktionen av 

tjänster och att en ökad samverkan och utbyte inom undervisningen 

kunde ge kostnadsinbesparingar. Även tillgängligheten till 

undervisningen ansågs kunna ökas genom ett mera planmässigt utbud 

av kurser i språk och kommunikation i samarbete med öppna 

universitetet. Därtill ansåg styrelsen att det intensifierade samarbetet kunde leda till kreativa 

undervisningsformer och -metoder som kunde stimulera genomströmningen. 

Under hösten 2014 utarbetade CSK och CLL förslag till hur språkundervisningen och den 

övriga verksamheten kunde utvecklas enligt de riktlinjer som styrelsen beslutat om. De 

huvudsakliga satsningarna inom projektet kommer att vara följande: 

 Kurserna i vetenskaplig framställning för de nya kandidatutbildningarna förnyas. De kommer 
att bestå av obligatoriska och valbara moduler av vilka en del samordnas med 
kandidatseminarierna. Språkgranskningen av akademiska arbeten kommer också att ses 
över. 

 Undervisningen i engelska ska bli mer tillgänglig tack vare att flerformskurser erbjuds 
regelbundet. Inom vissa utbildningar eftersträvas delvis integrering med 
substansundervisningen. 

 De fakultetsvisa kurserna i finska ses över och preparationskursen för studerande som 
behöver extra övning i finska utvidgas. Kursen blir delvis kampusöverskridande. 

 Undervisning i valbara främmande språk kommer att erbjudas studerande i Vasa och 
Jakobstad som flerformskurser. 

 Försök med metodutveckling inom språkundervisningen görs för att ytterligare underlätta 
språkinlärningen. 

Det pågående verksamhetsåret är ett av de livligaste vid CSK sedan examensreformen 2005. 

Förutom projektverksamheten, som berör ett flertal lärare, har personalen haft många möten 

med de nya fakulteternas studieansvariga för att gå igenom de frågor som aktualiseras av att 

de breda kandidatutbildningarna tas i bruk från och med nästa höst. Det är inte bara 

schemaläggningen av språk- och kommunikationskurserna på de olika studieåren som kräver 

uppmärksamhet utan i många fall ändrar kursernas omfattning och struktur. Vid sidan av allt 

detta fortsätter arbetet med att anpassa CSK:s verksamhet inom ramarna för CLL och att hitta 

nya samarbetsformer som gagnar hela institutionen men även de studerande och Åbo 

Akademi som helhet. 

Jan Jylhä, utbildningschef 
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