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ENGELSKA PÅ DISTANS VID CSK 

 

Språkstudier är en viktig del i en universitetsexamen, men ibland kan det på grund av olika 

livssituationer vara svårt för studerande att avlägga språkkurser med obligatorisk fysisk 

närvaro. För att underlätta situationen för studerande och öka genomströmningen vid Åbo 

Akademi har Centret för språk och kommunikation (CSK) under våren för första gången 

erbjudit en helt nätbaserad kurs i engelska, i egen regi. 

– Vid Öppna universitetet har vi erbjudit språkkurser på nätet tidigare, men för CSK är 

nätkursen i engelska helt ny, berättar utbildningsplanerare Katarina Humina. 

Flexibilitet uppskattas av alla parter 

English for special purposes ges på nivå 4 och godkänns inom alla fakulteter vid Åbo 

Akademi, utom fakulteten för naturvetenskaper och teknik. 25 deltagare antogs till kursen, 

som inleddes i januari och avslutas i dagarna i maj. Ream Barclay, lektor i engelska och 

lärare på kursen, har positiva erfarenheter av att ha hållit i trådarna för nätkursen. 

– Både jag och studenterna har uppskattat flexibiliteten en nätkurs för med sig, säger Barclay. 

Kursen är uppbyggd så att ungefär hälften av innehållet är allmän akademisk engelska, och 

resten är mer fakultetsinriktad. I kursen ingår en obligatorisk muntlig presentation, som kan 

genomföras via Adobe Connect. För studerande som bor i Åbo, eller har vägarna förbi staden, 

erbjuder Barclay även möjligheten att göra presentationen på plats. 

– Några har valt att göra presentationen via Adobe Connect, andra har kommit till mig här i 

Åbo. Båda delarna har gått väldigt bra, säger Barclay. 

Var beredd att jobba lite extra 

Inför hösten och en ny omgång av kursen kommer Barclay att gå igenom kursutvärderingarna 

och göra ändringar på basis av studenternas respons. Han har redan noterat några 
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förbättringsmöjligheter, och kommer bland annat att se över examinationsmetoderna inför 

nästa omgång. 

Till den som vill avlägga English for special purposes på nätet har Ream Barclay ett gott råd: 

– Var beredd att jobba lite extra. Nivån på kursen är krävande, och det kan vara svårare att 

studera på egen hand, utan tillgång till en lärare i ett klassrum. För den som är beredd att 

jobba hårt och kanske bara har möjlighet att studera via nätet är kursen ett jättebra alternativ. 

Maria Johansson 

 


