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Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia (CLL) som 
organisation  
 

Centret för livslångt lärande (CLL) är en särskild enhet för Åbo Akademi (ÅA) och Yrkeshögskolan Novia. 
CLL är Svenskfinlands största aktör inom högskolebaserad vuxenutbildning och en betydande 
marknadsförare av varumärkena ÅA och Novia. Organisationens verksamheter i form av 
utvecklingsprojekt, fortbildning och öppen högskoleutbildning skapar dagligen möjligheter till 
samverkan med ÅA:s och Novias ämnen samt med det omgivande samhället. Förutom 
yrkesverksamma och vuxenstuderande betjänar CLL även ordinarie universitets- och 
högskolestuderande via den verksamhet som Öppna universitetet (Öpu) och Språkcentret erbjuder.   

CLL:s högsta beslutande organ är direktionen som leds av ÅA:s prorektor för undervisning. 
Verksamheten leds av en direktör och två vicedirektörer. Till strukturen består CLL av fem 
verksamhetsområden och en särskild verksamhet (Skolresurs): 

 Öppna universitetet (Öpu) erbjuder universitetsstudier åt alla intresserade utan att de behöver 
vara inskrivna vid universitetet. Grundläggande kriterier för Öpu är öppenhet i antagningen 
och motsvarighet med examensutbildningen. Kursutbudet består till stor del av nätkurser med 
flexibla studiemöjligheter. Öpu-studier är en väg till examensstudier då man via Öpu-leden kan 
ansöka om studieplats. 
 

 Samverkan och hållbar utveckling medverkar årligen i ett 20-tal utvecklingsprojekt med 
målsättningen att i samverkan med den offentliga och privata sektorn svara mot samhällets 
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och arbetslivets utvecklings- och kompetensbehov genom att omsätta akademiskt kunnande 
och tillämpa forskning i utvecklings- och fortbildningsaktiviteter. Verksamheten inkluderar 
Baltic University Programme och Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi.   
 

 Pedagogik och lärarfortbildning erbjuder fortbildning och kompetensutveckling för personer 
som är verksamma inom skola och utbildning. Verksamhetsområdet arbetar med 
personalgrupper på alla stadier, från småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, II och III-
stadiet samt med utbildningens stödtjänster. Fokus ligger på högkvalitativ pedagogisk 
fortbildning samt teori och praktik baserad på forskning och erfarenhet. 
 

 Språkcentret erbjuder årligen ca 145 kurser i de inhemska språken, främmande språk och 
kommunikation. Kurserna riktar sig till grundexamensstuderande, internationella studerande, 
JOO-studerande samt personal. Målet är att förse studenterna med den flerspråkiga 
kompetens som behövs i studier och arbetsliv. Till Språkcentrets uppgifter hör också att 
ansvara för språkgranskning och –respons inom examensstudier, ordna språkprov och –test, 
att besluta om tillgodoräknanden samt att ge utlåtanden om dispens angående språkstudier. 
 

 Skolresurs är en allfinlandssvensk aktivitetshelhet vars huvudmålsättning är att öka intresset 
för matematik, naturvetenskaper och teknik bland barn och ungdomar. Skolresurs främjar 
också rekrytering till naturvetenskapliga och tekniska högskole- och yrkeshögskolestudier och 
arbetar aktivt för en växelverkan mellan skolor, högre utbildning och näringsliv samt erbjuder 
möjligheter för lärare att bygga på sina ämneskunskaper och utveckla ett innovativt lärande. 
 

 Social- och hälsovård har sin hemvist vid yrkeshögskolan Novia. Inom det området har utbudet 
varit brett både inom öppna YH, specialiseringsutbildningar och fortbildning och omfattat bl.a. 
palliativ vård, välfärdsteknologi, perioperativ vård osv. Ledstudier erbjuds också till en 
internationell målgrupp. 

 

Öppna Yrkeshögskolan och fortbildning på Novia  

Inom Yrkeshögskolan Novia förverkligas fortbildningen på institutionerna och är således organiserad 
på ett annat sätt än vid CLL-ÅA. Vicedirektören ansvarar för koordinering och språkservice. 
Fortbildningar och öppna YH-studier erbjuds förutom inom hälsa och välfärd också inom bioekonomi, 
konst och kultur, företagsekonomi och teknik. Alla dessa områden har ökat sitt utbud och helheten 
utvecklas fortfarande, också på ett organisatoriskt plan.  

Högskolornas olika sätt att administrativt organisera sin fortbildning, öppna högskoleverksamhet och 
språkundervisning har återkommande diskuterats under de senaste åren. En gemensam bedömning 
är att högskolornas olika vägval har försvagat CLL som gemensam plattform för samarbete. Framför 
allt märks detta när det gäller möjligheterna till gemensam verksamhetsplanering och sammanhållen 
rapportering av resultat.  Åbo Akademi och Novia har idag en gemensam samsyn kring att samarbetet 
behöver omformas och anpassas till förändrade verksamhetsförutsättningar.  

 

CLL:s målsättningar för 2020-2025  

Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia arbetar enligt 
organisationsspecifika målsättningar och tidsbestämda åtgärder samt mätare som möjliggör 
systematisk uppföljning och utvärdering av verksamheten. I det följande redogörs för CLL:s 
målsättningar.  
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CLL:s långsiktiga målsättning att mångsidigt tillgodose samhällets behov av kontinuerligt lärande och 
skapa beredskap för hållbar utveckling, se graf 1. 

Graf 1: CLL:s långsiktiga målsättning och medellånga målsättningar 

 

 

Med kontinuerligt lärande avses allt lärande med syfte att utveckla kunskaper och färdigheter inom 
utbildningen, arbets-, privat- och samhällslivet. Kontinuerligt lärande sker inte enbart inom ramen för 
den formella utbildningen, utan också i arbetslivet, i vardagen och på fritiden.  

CLL:s medellånga målsättningar (2020-2025) är att:  

 Förstärka mångspråkiga, matematiska, naturvetenskapliga och digitala nyckelkompetenser; 
 Identifiera nya, innovativa samarbetsformer mellan högskolor och olika samhällssektorer med 

avsikt att stimulera lärande i alla livsskeden; 
 Skapa likvärdig tillgång till innovativa multimediala lärandemiljöer;  
 Höja medvetenheten om och främja hållbarhet;  
 Utöka det nordiska samarbetet och kontakterna.1 

Inom verksamheten läggs därutöver stor tonvikt vid att förstärka och upprätthålla aktiviteternas 
vetenskapliga grund samt ett levande samarbete med ÅA:s fakulteter och ämnen.  

 

CLL:s personal 2021 
 
CLL:s personal har under året ökat från 79 personer (medeltal för 2020) till 83 personer (medeltal för 
2021). Denna ökning är främst knuten till ökad projektfinansiering och behov av personal för 
projektens genomförande.  
 
Mer detaljerad data om personalen vid CLL återfinns i tabellerna 1 och 2. Eftersom CLL-Novia ännu 
söker sin roll inom såväl yrkeshögskolan Novia som CLL-helheten fokuserar personaltabellerna endast 
på CLL-personalen vid Åbo Akademi. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 Mer information om CLL:s målsättningar finns på CLL:s hemsida: https://www.abo.fi/centret-for-livslangt-larande/clls-
malsattningar-2020-2025/.  
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Tabell 1: CLL/ÅA - kategorier av personal samt könsfördelning inom personalen 
 

  
Anställda vid CLL-ÅA 
(medeltal för året) 

% av CLL-ÅA:s 
anställda 

Samtliga anställda 2021 (2020) 83 (79) 100 

      

Tillsvidare anställda 56 67 

Tidsbundet anställda 27 33 

Heltidsanställda 65 78 

Deltidsanställda 18 22 

Undervisande personal 19 23 

Övrig personal 64 77 

Män 13 16 

Kvinnor 70 84 

 
Tabell 2: Personalens åldersfördelning vid CLL/ÅA 

Ålderskategori Medeltal för 2021 
% av CLL-ÅA:s 
anställda 

21-40 15 18 

41-59 53 64 

60-68 15 18 

69- - - 

63-  * 7 8 

* inkluderade i kategorierna 60-68 samt 69- 
 
Under 2021 gick en CLL-anställd i pension.  

 

2021 – ett år av samhälleliga och ÅA-interna förändringar  

Året 2021 definierades av coronapandemin som fortsatte att påverka samhället i sin helhet, inbegripet 
(men inte uteslutande) finländarnas hälsa och välmående, sociala omständigheter, tillgång till tjänster, 
inkomstnivå och nationalekonomin mer allmänt.2  

Också verksamheten vid CLL påverkades av pandemin på ett flertal sätt:  

 digitaliserade kurser och fortbildningar fortsatte att vara normen och nya digitala verktyg togs 
kontinuerligt i bruk;  

 förverkligandet av projekt och initiativ senarelades i viss mån p.g.a. aktiviteter som inte kunde 
förverkligas på distans;  

 arbetsmängden ökade i viss mån och arbetet utfördes på distans; 
 kontakterna kolleger emellan hittade nya former;  
 kontinuerligt lärande på såväl personligt, kollegialt, organisatoriskt och samhälleligt plan var 

av nöden.  

                                                             
2 THL (2021). Covid-19-epidemian vaikutukset hyvinvointiin, palvelujärjestelmään ja kansantalouteen: Asiantuntija-arvio, 
kevät 2021, https://www.julkari.fi/handle/10024/142536.  
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ÅA-internt inleddes en diskussion kring strukturer för kontinuerligt lärande och på nationell nivå låg 
ljuskäglan på grundandet av det nationella Servicecentret för Kontinuerligt Lärande och Sysselsättning 
(Jotpa). Lagen om Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning trädde i kraft den 
1.9.2021 och under hösten tillsattes också ett Råd för Kontinuerligt Lärande och Sysselsättning för 
perioden 11.10.2021 – 11.10.2026. Servicecentrets uppgift är att: 

 analysera kompetens- och arbetskraftsbehoven i arbetslivet; 
 finansiera utbildning för personer i arbetsför ålder; 
 utveckla informations-, rådgivnings- och handledningstjänster; 
 stöda regionalt och annat samarbete; 
 delta i utvecklingen av en digital servicehelhet för det kontinuerliga lärandet.  

CLL välkomnar en ökad fokus på kontinuerligt lärande, möjligheter till finansiering för initiativ och 
projekt samt tillgång till tillförlitliga data som stöd för den egna verksamheten. CLL har också under 
året intensifierat sin egen trendspaning knuten till kontinuerligt lärande och noterar att temat beaktas 
i en mängd analyser och publikationer, inbegripet Arbetslivsbarometern för 2021 3 . Barometern 
konstaterar bl.a. att attityderna till kontinuerligt lärande och nya arbetssätt för det mesta är positiva 
men att kompetensutvecklingen ofta koncentreras till dem som redan har starka kompetenser. 
Barometer lyfter också fram socioekonomiska faktorer som påverkar tillgången till och intresset för 
kontinuerligt lärande.   

 

Ekonomiskt utfall för 2021  

En verksamhet som till stora delar är externt finansierad utmanas särskilt i tider av snabba 
förändringar. De rutiner för ekonomisk uppföljning som vuxit fram och utvecklats på CLL under senaste 
år har under 2021 visat sig vara värdefulla. CLL:s förmåga att snabbt byta perspektiv kom under året 
väl till pass, dels för att upprätthålla verksamheten, dels för att klara de ekonomiska utmaningar som 
omställningarna förutsatte.  

Organisationens projektinriktade verksamhet förutsätter en budgeteringsprincip som sträcker sig 
åtminstone 2 – 3 år framåt. Även om projekten ofta är fleråriga erhålls i regel hela finansieringen som 
en klumpsumma under ett år, vilket ställer krav på längre perspektiv i planeringen. Egenfinansieringen 
i beviljade projekt kräver också allt högre egna insatser, vilket i ekonomiskt kärvare tider kräver 
eftertänksamhet och noggrann ekonomisk och strategisk analys. Ytterligare bör påpekas att 
strukturfondernas programperioder inte överlappar varandra. Ofta uppstår en mellanperiod där 
finansieringen och inte minst personalens anställningsförhållanden behöver säkerställas. I enlighet 
med CLL:s målmedvetna ekonomiska strategi och framförhållning har ett tillräckligt 
verksamhetskapital proaktivt och målmedvetet ackumulerats. 
 
  

                                                             
3 Työ- ja Elinkeinoministeriö (2022). Työolobarometri 2021, https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163948.  
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Tabell 3: Intäkter 2021 (euro) 
 

 2019 2020 2021 

Basfinansiering och donationsmedel (Åbo Akademi) 3 015 141 2 942 491 4 112 884 

Affärsverksamhet 98 127 198 115 240 584 

Samfinansierad verksamhet 972 544 1 107 572 1 015 620 

Statsbidrag 1 312 204 2 056 097 719 026 

Övriga intäkter 252 900 189 719 190 783 

Projektens periodisering -14 637 -1 151 234  307 616 

  5 636 279 5 342 761  6 588 785 

 
Intäktsfördelningen skiljde sig under 2021 från tidigare år. Affärsverksamheten ökade med drygt 21 %. 
Primära kunder som köpte utbildningar var främst kommuner och organisationer. Samfinansierad 
verksamhet och övriga intäkter hölls på samma nivå som året innan.  
 
Två förändringar som kan betonas är den stora ökningen av ÅA basfinansieringsmedel (+ 1 170 393 
euro) samt en minskning i beviljade statsbidrag som dock uppvägdes av periodiserade projektmedel.   
 
Under 2021 infördes en ny fördelningsnyckel som innebar att ÅA:s basfinansiering fördelades på basis 
av avlagda fakultetsöverskridande studiepoäng bland examensstuderande. Då examensstuderande 
avlägger studiepoäng inom ramen för kurser som arrangeras av antingen Språkcentret eller Öppna 
Universitetet fördelas medel från fakulteterna till CLL.  Överföringen har inneburit ökad basfinansiering 
under året till Språkcentret (397 080 euro) och Öppna Universitetet (350 460 euro). 
 
CLL har också beviljats strategisk finansiering, internationaliseringsmedel och direkta öronmärkta 
UKM-medel i form av basfinansiering samt därutöver donationsmedel (410 823 euro). Med dessa 
medel finansieras projekt knutna till utvecklingen av det kontinuerliga lärandet. Vid Språkcentret har 
med donationsmedel erbjudits språkkurser för internationella studenter samt kurser i språk och 
kommunikation. Inom ramen för projektet Särskilt språk- och skrivstöd har man vid Språkcentret 
arbetat fram digitalt material samt kartlagt tillsammans med fakulteterna behovet av språk- och 
skrivstöd till studenterna. Utifrån kartläggningen har en kurs på svenska och engelska utarbetats och 
piloterats under hösten 2021. Medlen har också använts för utvecklandet av ÅA:s Öpu-leder samt 
verksamhet med målsättning att  främja hållbarhet.  
 
Talent Boost-medel har också beviljats för projektet Gateway to Finland – Finnish for Workforce 
Integration, inom vilket lärare vid Språkcentret utarbetar en kurs i finska för internationella 
magisterstuderande, med målet att locka internationella studerande att förbli i Finland efter examen, 
stärka tillgången på kompetent arbetskraft samt stöda matchningen av efterfrågan och expertis på 
arbetsmarknaden. Målet är att kanalisera expertisen hos internationella studerande till stöd för 
finländska företags tillväxt, internationalisering och innovationsverksamhet. För Digicampus 
Språkcenter beviljades strategisk finansiering för att modernisera den tekniska utrustningen i ett 
undervisningsutrymme i Åbo och ett i Vasa. 
 
Under 2020 erhöll CLL flera stora statsbidrag- och samfinansierade projekt. Samtidigt hade CLL redan 
finansierad verksamhet som inte p.g.a.  covid-19 kunde genomföras under 2020.  Två års projektmedel 
släpade för den skull efter i förbrukningen. Projekt beviljades då förlängning, formades om till 
distansverksamhet, resekostnader föll bort och stora summor omformades till lönekostnader. En del 
av dessa medel har förbrukats under 2021. Den för CLL betydelsefulla EU:s programperiod för 2021–
2027 kom inte i gång under 2021. 
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Tabell 4: Omsättning och kostnader 2021 (euro) 
 

 2019 2020 2021 

Intäkter 5 636 278 5 342 761 6 588 785 

Lönekostnader - 4 355 125 - 4 461 037 - 4 801 693 

Verksamhetens övriga kostnader -885 470 -445 668 -402 717 

Interna kostnader/hyror -396 320 -406 909 -772 400 

Resultat -636 29 146 611 974 

Omsättning 5 500 000 5 276 000 6 457 000 

 
CLL noterar en 22 % ökning i omsättningen för 2021. Den stora ökningen av basfinansieringsmedel (se 
ovan) förklarar till stor del denna ökning. Ökningen av basfinansiering har inte med detta korta varsel 
kunnat omsättas i ny verksamhet. CLL:s slutliga bokslut (februari 2022) visar att ca 500 000 euro av 
747 540 euro är oförbrukat (320 000 euro budgeterat). Likaså har de strategiska tilläggsmedlen inte 
använts slut under året (145 000 euro kvar). Detta förklarar långt CLL:s resultat för 2021, d.v.s. ett 
överskott på 611 974 euro.  
 
Anmärkningsvärt är att hyreskostnaderna ökat med 72 % (-283 520 euro). Även personalkostnaderna 
har under året stigit (- 340 656 euro). Detta är en direkt följd av den ökade omsättningen. Övriga 
kostnader har bibehållits på 2020 års nivå och resekostnaderna har ytterligare minskat. 
 
Tabell 5: Resekostnader 2019 – 2021 (euro) 
 
  2019 2020 2021 

Resekostnader -303 204 -66 053 -40 589 

 
 
CLL har för tillfället en god ekonomi med ett stort överskott, vilket skapar goda förutsättningar för en 
strategisk utveckling av verksamheten under kommande år.  
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Bilaga 1: Resultat för 2021 
 

CLL-specifika kvantitativa mätare 

 
Öppna Universitetet 
 
Tabell 6: Avlagda studiepoäng vid Öppna universitetet, ÅA (studiepoäng) 
 
Studerandekategorier  Medeltal 2018–20  Resultat 2021 Målnivå 2020–22  

Öpu-studerande  9960  15 380 11 000 
Extra studerande  1553 2204 1500  

Examensstuderande  9485 9083 9000  
 
Tabell 7: Projektportfölj inom ÖPU  
 

Projektportfölj  Resultat 2020 Resultat 2021  Målnivå 2022  
Antal projekt  3 4  4  
Totalt Åbo Akademi * 235 130 242 106 265 000  
Totalt CLL 171 501 151 576 90 000  
Totalt övriga ÅA 63 629 90 530  175 000 

* Använt i euro 

 
Tabell 8: Antagna till Åbo Akademi på basis av öppna universitetsstudier 
 
  Medeltal 2018–20  Resultat 2021  Målnivå 2020–22  

Antal studerande  9  38  15  
 
 
Språkcentret 
 
Tabell 9: Avlagda studiepoäng och andra uppdrag vid Språkcentret   
 
    Medeltal 2018–20   Resultat 2021   Målnivå 2022–23  

Avlagda studiepoäng   10 657  11 553* 
11 629** 

11 100 
11 700 

Granskade mognadsprov och 
avhandlingar på magisternivå som fått 
språkrespons    

1234  
  

1285 
  

1300  

Antal kurser   124  141 
 

145  

Antal undervisningstimmar   6258  7107 7100  
Tillgodoräknade sp i språk    2019–2020: 630  450 

 
400  

Antal andra stadiets studerande    -   8 20  
Antal språkkurser för internationell 
personal  

-  5*** 3  
  

* Studiepoäng producerade av examensstuderande. ** Studiepoäng producerade vid Språkcentret av studerande vid ÖPU 
och extra studerande. *** På personalservice kostnadsställe. Språkcentret anställer timlärare, planerar kurshelheterna, 
utarbetade lärandemål och kursbeskrivningar, informerar om kurserna i samråd med personalservice och utfärdar intyg. 
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Tabell 10: Projektportföl vid Språkcentret 
 

Projektportfölj  Resultat 2020 Resultat 2021  Målnivå 2022  
Antal projekt  4 11 11 
Totalt CLL * 32 034 133 140 280 000 

* Använt i euro 

Fortbildning  
 
Tabell 11: Fortbildningens resultat och målnivå vid ÅA   
   
Fortbildning / ÅA  Resultat 2020 Resultat 2021  Målnivå 2022  
Antal deltagare  5771 6056 6500 
 

Lärarfortbildning   
 
Tabell 12: Projektportföljen inom lärarfortbildningen  
 
Projektportfölj  Resultat 2020  Resultat 2021  Målnivå 2022  
Antal projekt  47  56  46 
Totalt Åbo Akademi  * 1 370 085 1 559 416  1 800 000  
Totalt CLL  1 211 055  1 363 272 1 600 000  
Totalt övr. ÅA  159 030  196 144  200 000  
Uppskattad förbrukning alla 
samarbetsparter externa och interna  

1 812 550  2 076 241 1 900 000 

* Använt i euro 

 
Skolresurs (RC + LUMA)  
 
Tabell 13: Projektportföljen inom Skolresurs  
 
Projektportfölj  Resultat 2020  Resultat 2021  Målnivå 2022  
Antal projekt   11 16 18 
Totalt Åbo Akademi * 455 549 323 428 510 000 
Totalt CLL  400 994 287 906 450 000 
Totalt övr. ÅA  54 555 35 523 60 000 
Uppskattad förbrukning alla 
samarbetsparter externa och interna 

1 500 000 1 317 510 1 500 000 

* Använt i euro 

 
Samverkan och hållbar utveckling 
 
 Tabell 14: Projektportföljen inom samverkan och hållbar utveckling   
 
Projektportfölj  Resultat 2020 Resultat 2021  Målnivå 2022  
Antal projekt  19 30 26  
Totalt Åbo Akademi * 984 057 759 215  900 000 
Totalt CLL  514 292 742 031  684 000  
Totalt övriga ÅA  469 765 17 184  216 000  
Uppskattad förbrukning alla 
samarbetsparter externa och interna 

2 681 055 2 242 514  1 800 000  

* Använt i euro 
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Förverkligade strategiska åtgärder  

CLL har formulerat ett eget handlingsprogram för perioden 2020-2025. I denna verksamhets- och ekonomiplan presenteras dock endast åtgärder som helt 
eller delvis implementerades under 2021.  
 

Tabell 15: Målsättning 1 - Strategiska åtgärder och resultat för 2021 *) 

 

*) Förkortningar i tabellen: ÖPU (Öppna universitetet), SC (Språkcentret), FB1 (Pedagogik och Lärarfortbildning), FB3 (Samverkan och hållbar utveckling) och CLL (CLL som helhet). 

Aktivitet/åtgärd Indikatorer Målnivå Resultat 2021
ÖPU Utveckla nya Öpukurser på

engelska i ämnena pedagogik,
psykologi, sociologi och
hål lbarhetsstudier (sustainabil ity
studies).  

Antalet nya engelskspråkiga 
kurser.

5 nya kurser på engelska ht 2023. 5 kurser är utvecklade och erbjuds
läsåren 2020-21 eller 2021-22: 1)
Psykologi: Basics in developmental
psychology and personality, 2)
Sociologi: Culture, Media and Society,
3) Välfärdsteknologi: Introduction to
welfare technology, 4) Sustainabili ty
studies: Circular and Sustainable
Economy, 5) Sustainabili ty studies:
Introduction to Education for
Sustainable development (ESD).

FB1 Genomföra fortbildning för 
klasslärare och lärare inom 
småbarnspedagogik med avsikt att 
öka ämneskunskap kring centrala 
naturvetenskapliga fenomen med 
fokus på fenomen förknippade til l  
klimatförändring. Utveckla 
testverktyg för att mäta effekten av 
fortbildningshelheten.  

Antal genomförda fortbildningshel
heter med avsikt att öka 
ämneskunskap kring centrala 
naturvetenskapliga fenomen med 
fokus på fenomen förknippade til l  
klimatförändring. Utvecklat 
testverktyg för att mäta effekten av 
fortbildningshelheten.  

Minst 
en genomförd fortbildningshelhet där 
temat tydligt visualiseras i  
lärandemålen för helheten per 
målgrupp. Ett utvärderingsverktyg 
som utvecklats, genomförts 
och testats i minst två olika 
pilotgrupper av lärare vid två olika 
ti llfäl len efter genomförd utbi ldning. 

Fortbildningshelheten Stigar (förskola -
andra stadiet) är genomförd och
avslutades 12/2021. Fortbildnings-
helheten INSIKT (småbarnspedagogik &
förskola) pågår och avslutas 05/2022.
Arbetet med utvärderingsverktyget
framskrider. 

Målsättning 1: Förstärka digitala, mångspråkiga, matematiska och naturvetenskapliga nyckelkompetenser
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Tabell 16: Målsättning 1 - Strategiska åtgärder och resultat för 2021 (forts.)  

 

FB1 Integrera ändamålsenliga digitala 
verktyg med fokus på deltagarnas 
dokumentation, utvärdering, 
kollegiala lärprocesser och 
nätverkande i  samtliga 
fortbildningshelheter och visa på 
deras pedagogiska 
användningsmöjl igheter.

Antal fortbildningshelheter som 
inkluderar minst två 
ändamålsenliga digitala element 
som stöder deltagarnas 
dokumentation och utvärdering.  
Antal fortbildningshelheter som 
inkluderar minst två 
ändamålsenliga digitala element 
som stöder kol legiala lärprocesser 
och nätverkande. Antal utförda 
interna pedagogiska caféer för 
personalen.

Samtliga fortbildningshelheter 
inkluderar minst två ändamålsenliga 
digitala element. Personalen inom 
CLL ges kontinuerligt möjl ighet att ta 
del av andras tips och idéer och 
stärka sin egen digitala kompetens. 
Detta görs genom fyra pedagogiska 
caféer per år. 

Samtliga fortbildningshelheter
inkluderar minst två ändamålsenliga
digitala element. Personalen
utvärderade sin digitala kompetens
09/2020 och kartläggningen
upprepades 02/2022. Medeltalet i
utvärderingen låg 2020 på 3,9 och
2022 4,3 (skala 1-5) hos dem som
utförde kartläggningen bägge
omgångar. Utveckling har skett under
samtliga rubriker i kartläggningen. De
pedagogiska caféerna har ersatts med
personlig handledning eftersom det på
ÅA-nivå har arrangerats motsvarande
under året.

SC Utöka antalet språkprov i Åbo och
Vasa pga. breddad antagning
hösten 2020 

Antalet språkprov som den
breddade antagningen ger upphov
til l

16 språkprov ordnade Antalet språkprov är detsamma som
tidigare, fler planeras för läsåret 2022-
2023. 

SC Genomföra en behovskartläggning
av språkstöd inom inom ramen för
projektet Särskilt språk- och
skrivstöd

Behovskartläggning genomförd 1 färdig behovskartläggning Diskussioner med fakulteterna förda.

SC Utarbeta och testa kursen
Developing Theses Writing Skills
inom ramen för projektet Särskilt
språk- och skrivstöd, med formatet
realtidsundervisning onl ine. 

Kursen utarbetad och piloterad 1 utarbetad och politerad kurs Kursmaterial utarbetat våren 2021 och
en kursversion testad hösten 2021.
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Tabell 17: Målsättning 1 - Strategiska åtgärder och resultat för 2021 (forts.) 

 

SC Utarbeta och testa kursen Språket i
avhandlingsprocessen inom ramen
för projektet Särskilt språk- och
skrivstöd, med formatet
realtidsundervisning onl ine. 

Kursen utarbetad och piloterad 2 utarbetad och piloterad kurs Kursmaterial utarbetat våren 2021 och
en kursversion testad hösten 2021.

SC Hålla den nya distanskursen
Svenska i  akademiska sammanhang 
för examensstuderande med annat
modersmål, men med goda
förkunskaper i svenska.

Kursen genomförd 1 genomförd kurs Kursen genomförd hösten 2021.

SC Utarbeta en flerformskurs i finska
inom projektet 1000+

Kursen utarbetad 1 utarbetad kurs Kursen inleddes hösten 2021

SC Genomföra flerformskursen i finska
i samarbete med fakulteten 

Kursen har startat 2021 En kurs har startat Examination sker i period 3 2022

SC Färdigställa kursplan för en
finskakurs på nivå A2-B1 inom
ramen för Gateway-projektet
(Talent Boost)

Kursplanen färdig 1 färdigställd kursplan Kursplan klar.
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Tabell 18: Målsättning 2 - Strategiska åtgärder och resultat för 2021 

 

 

 

  

Aktivitet/åtgärd Indikatorer Målnivå Resultat 2021
ÖPU Utveckla och förverkliga nya

Öpuleder.
Antal nya Öpuleder med 
omfattningen 15-30 sp. 

60% av utbi ldningslinjerna vid ÅA 
skal l ha en ny Öpuled. 

Öpulederna i biovetenskap och
naturvetenskap är utvecklade och
kurserna erbjuds läsåret 2021-22.
Sexton av ÅAs utbildningslinjer, dvs
62%, har nu en ny Öpuled. Målet är
uppnått.

ÖPU Utveckla och erbjuda lättil lgängliga 
och studieorienterande kurser för 
unga vuxna på andra 
stadiet/gymnasiet och för dem som 
hål ler mellanår, t ex inom följande 
ämnesområden rättsvetenskap, 
ekonomi,  hälsokunskap och 
informationsvetenskap.

Antal utvecklade och erbjudna
kurser.

3 nya kurser riktade til l  andra 
stadiets studerande. 

Inom Gymnasieprojektet har följande
kurser à 2 sp utvecklats under 2021:
Cirkulär ekonomi, Was ist Deutsch?,
Introduktion ti ll kost och hälsa,
Bioraffinaderier för en hållbar framtid.
Målet är uppnått.

ÖPU Utveckla och erbjuda kurser i
rättsvetenskap för att möta behov i
arbetslivet. 

Antalet nya utvecklade och 
erbjudna kurser.

3 nya kurser Utvecklade kurser: Avtalsrätt,
Bolagsrätt och Förvaltningsrätt. Ht
2022 utvecklas ännu kurserna i
Statsrätt och Arbetsrätt. 

Målsättning 2: Identifiera nya, innovativa samarbetsformer mellan högskolor och olika samhällssektorer med avsikt att stimulera lärande i alla livsskeden
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Tabell 19: Målsättning 2 - Strategiska åtgärder och resultat för 2021 (forts.) 

  

FB3 Utreda utvalda branschers aktuella
och framtida kompetensbehov och
ta fram nya utbildningar i
samarbete med ÅA-ämnen inom
ramen för kontinuerligt lärande.

Antal branscher/yrkesgrupper vars 
kompetensbehov har utretts, antal 
nya utbildningar.

3-5 branschers kompetensbehov 
utredda och 3-5 nya utbildningar 
framtagna.

CLL har med FNT planerat ett projekt
inom området batteriteknolog riktat til l
Vasa-regionen, och ansökt om ÅA-
donationsmedel för ändamålet. CLL har
dessutom kartlagt universitetslärares
kompetenser i pedagogik och framsyn
med tanke på kommande
kompetensutveckling, lärarfortbildning
och kompetens-kartläggningsverktyg.
Projektet har även arrangerat en
nordisk workshop hösten 2021 kring
samma tema. 1 yrkesbransch utredd, 1
utbildning under planering, 1
utbildning ansökts om
projektfinansiering.

FB3 Skapa tematiska arbetsgrupper för 
att öka samverkan mellan Åbo och 
Vasa, utnyttja bättre hela kollegiets 
kompetens med målsättningen att 
ta fram nya projektinitiativ inför 
nya EU-programperioden.

Antal arbetsgrupper, antal nya
projektinitiativ och inlämnade
projektansökningar.

3 tematiska arbetsgrupper grundas 
under år 2020, 1-2 inlämnade 
projektansökningar/ arbetsgrupp/år 
under åren 2021-2025.

8 inlämnade ansökningar under 2021,
alla godkända

SC Fördjupa samarbetet med 
fakulteterna och ämnena, genom att 
bredda samarbetet kring 
läsårsplaneringen. 

Ibruktagande av Teams för
schemaläggning av läsårets
undervisning.

Teams taget ibruk vid 
läsårsplaneringen.

Teams ibruktaget, resultatet har
uppnåtts. 

SC Utveckla medarbetarnas kompetens 
genom nätverkskontakter, träffar, 
projekt, seminarier, fortbildningar 
och konferenser, nationellt och 
internationellt.

Antalet kontakter, träffar, 
deltagande i projekt, seminarier, 
fortbi ldningar, konferenser, 
utveckl ingssamtal.

Alla medarbetare har deltagit i  
åtminstone en träff, ett projekt, ett 
seminarium, en fortbildning eller en 
konferens.

Deltagande i ca. 130 fortbildningar,
resultatet uppnått. 
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Tabell 20: Målsättning 2 - Strategiska åtgärder och resultat för 2021 (forts.) 

 

SC Vidareutveckla processen kring
studentresponsen med avsikt att
mer aktivt involvera studenterna i
den interna utvärderingsprocessen
och i  utvecklingen av kursinnehåll.

Antal responsevenemang ordnade 
eller enkäter utförda.

Ett responsevenemang ordnat eller en
enkät utförd.

En enkät utförd våren och sommaren
2021

CLL Förstärka strukturerna för 
trendspaning och processerna för 
hur trender och lärdomar 
integreras i  CLL:s arbete.

Strukturer för trendspaning och 
återkoppling etablerade och 
förankrade inom CLL.

Rutin för trendspaning etablerad och
diskuterad på personalmöte.

Planering av CLL-internt evenemang
kring trendspaning för hösten 2022
med avsikt att samtidigt identifiera mer
permanenta processer och strukturer.

SC Genomföra den planerade kursen
för gymnasieelever inom projektet
Bron, med syfte att underlätta
övergången till högskolestudier
genom att göra eleverna bekanta
med grunderna i akademisk
litteracitet, och planera en andra
kursversion för föl jande vår.

Genomförd kurs 1 kurs genomförd Kursen genomförd våren 2021.

SC Ordna gemensamt seminarium för
Språkcentret och FPV/ASKA-
projektet för att stöda akademiskt
skrivande vid ÅA

Ordnat seminarium 1 seminarium organiserat Ett seminarium hållet i oktober 2021.

SC Utvecklingsarbeta med FPV
angående kandidatarbete skrivet i
par.

Samarbete startat Samarbete startat.

Samarbete startat.

SC Samarbeta med CercleS inom ramen 
för ledarskapsträffar för
europeiska språkcenterdirektörer
och -chefer. 

Samarbete förverkligat. Samarbete förverkligat.

Samarbete förverkligat.
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Tabell 21: Målsättning 2 - Strategiska åtgärder och resultat för 2021 (forts.) 

 

SC Samarbeta nationellt med
språkcentren inom ramen för
FINELC och det nationella projektet
2digi2.

Planering startad 2021 Projektet startat 1.1.2022.

Projektet startat 1.1.2022.

SC Planera skrivkväl l med Åbo
Akademis bibliotek. En skrivkväll
för examens-studerande planerad.

Skrivkväll planerad Projektet startat 1.1.2022. En gemensam skrivkväll  planerad.

SC Skapa gemensamt forum för
samarbete mellan lärare vid
Språkcentret och fakulteterna. 

Skapat forum (träffpunkt) Månatligt forum skapat Månatligen återkommande Träffpunkt
Språkcentret skapad. Gemensam träff
första torsdagen varje månad antingen
virtuel lt eller på campus enligt ÅA.s
gällande riktl injer. 

CLL Ordna träffar med fakulteterna för 
att diskutera ÅAs strukturer för 
kontinuerl igt lärande och öka CLL:s 
synlighet inom ÅA.

Antal fakultetsträffar. 4 träffar ordnade. 4 träffar genomförda i början av 2021.
Åtgärden genomförd.

CLL Förstärka strukturerna för 
trendspaning och processerna för 
hur trender och lärdomar 
integreras i CLL:s arbete.

Strukturer för trendspaning och 
återkoppl ing etablerade och 
förankrade inom CLL.

Rutin för trendspaning etablerad och
diskuterad på personalmöte.

Planering av CLL-internt evenemang
kring trendspaning för hösten 2022
med avsikt att samtidigt identifiera mer
permanenta processer och strukturer.
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Tabell 22: Målsättning 3 - Strategiska åtgärder och resultat för 2021 

 

 

Aktivitet/åtgärd Indikatorer Målnivå Resultat 2021
ÖPU Utveckla och erbjuda nya nätkurser

i  ämnet småbarnspedagogik.
Antalet nyutvecklade och erbjudna 
Öpunätkurser .

3 nya kurser ht 2021. En kurs är klar och arbetet med de två
övriga fortsätter.

ÖPU Ordna träffar för att utveckla
samarbetet med regionala
samarbetsparter.

Antalet träffar per år. 3 träffar per år. Digitala träffar har i enlighet med
planeringsprocessen håll its med alla
aktiva samarbetsparter oktober-
december 2020 och 2021. Målet är
uppnått.

ÖPU Utveckla digital studierådgivning
genom Service Design.

Digital  studievägledning på Öpu. Digital studievägledning på Öpu
etablerad.

Utvecklingsarbetet har inletts och
fortgår.

FB1 Sammanstäl la och genomföra en
webbaserad fortbildningshelhet
med fokus på kollegialt lärande i
grundskolan.

En webbaserad  helhet 
sammanställd och genomförd.

En grundstruktur för en webbaserad 
fortbildningshelhet som stöder 
kollegialt lärande. 
Fortbildningshelheten kan användas i  
flera omgångar.

Resultatet uppnåddes 2021.
Fortbildningshelheten ”Vi utvecklar
bedömning tillsammans-KAY”
avslutades våren 2021, ca 20 kollegier
deltog i processen att utveckla en
gemensam bedömningskultur.
Produkter från KAY används nu som
element i fortbildningshelheten Kaskad, 
10 kol legier deltar i processen. Kaskad
avslutas hösten 2022. Kollegiala
processer finns som metod i flera olika
projekt inom CLL. Det finns ett fortsatt
behov och önskemål av att söka
finansiering för fortbildningshelheter
av denna karaktär. 

Målsättning 3: Skapa likvärdig tillgång till innovativa multimediala lärandemiljöer 
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Tabell 23: Målsättning 3 - Strategiska åtgärder och resultat för 2021 (forts.) 

 

 

FB1 Starta upp bloggen kring
lärarfortbi ldning och öka dess
synlighet.

Antal blogginlägg per år samt
antalet visningar på bloggen 2021
(jfr år 2020).

20 blogginlägg per år samt ökat antal
visningar år 2021 (jfr med 2020).

Åtgärden är uppnådd men
utvecklingsarbetet med att öka
bloggens synlighet och öka mängden
blogginlägg fortgår.

FB3  (a) Arbeta fram gemensamma 
riktlinjer för digital til lgänglighet 
och webbtil lgängl ighet på 
projektnivå (b) Riktlinjerna 
ti l lämpas i   verksamheten på 
projektnivå med målet förbättrad 
och öppen ti llgång ti ll  produkter 
och material producerade inom 
utvecklingsprojekt.

(a) Riktl injen formulerad (b) 
Til lgänglighetskraven ti llämpas i 
projektverksamheten. Check-l ist för 
uppföl jning/självutvärdering tas 
fram 2022.

(a) Riktlinjerna klara 2020 (b) 
ti llämpas i samtliga projekt under 
åren 2021-2025

Riktl injerna har til lämpats inom all
projektverksamhet.

SC Uppdatera Språkcentrets interna 
och externa webbinnehål l för att 
främja til lgänglig och 
användarvänlig digital information 
ti l l  studenter och personal.

Antal uppdaterade sidor på
webben.

Allt webbinnehåll på enhetens 
webbsidor är uppdaterat för att öka 
ti llgängl ighet och interagerbarhet.

Kontinuerlig uppdatering.

SC Planera två digitala lärmil jöer (Åbo 
och Vasa) samt beställning av 
behövl ig teknik.

Planerade digitala lärmiljöer Två planerade lärmiljöer planerade Smartskärmar, takmikrofoner och
annan teknik beställd för hybridisering
av två undervisningsutrymmen. 

SC Anskaffa Ipads för lärare för 
digital isering av undervisningen. 

Diversifiering av digital iserad
undervisning (Ipads skaffade)

Ibruktagande av iPads i  
undervisningen och handledning

Ipads skaffade.
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Tabell 24: Målsättning 4 - Strategiska åtgärder och resultat för 2021 

 

Aktivitet/åtgärd Indikatorer Målnivå Resultat 2021
ÖPU Årligen erbjuda nätkurser om minst

15 sp inom kurshelheten
Hållbarhet. 

Kurser/år, sp Genomförda 3 kurser/år, 100
studerande som avlägger kurserna
per år.

Målet är uppnått såväl  under 2020 som 
2021. Under år 2020 erbjöds och
genomfördes 6 kurser, 30 sp, och under
2021 erbjöds och genomfördes 8
kurser, 40 sp.

FB3 (a) Arbeta fram gemensamma
riktl injer för hur hål lbarhet
inkluderas operativt i projekten (b)
Alla nya projektansökningar
inkluderar hållbar utveckling och
betonar betydelsen av Agenda 2030
och identifierar vi lka
hållbarhetsmål som omfattas av
ansökan.

(a) Riktl injer formulerade (b)
Riktlinjerna tillämpas i alla
inlämnade projektansökningar.

(a) Riktlinjerna klara våren 2021, (b)
Alla projektansökningar under åren
2021-2025

Riktl injerna klara våren 2021. En
gemensam allmän text om CLL och
hållbarhet (referenstext) har
sammanställt. Analys av
hållbarhetsmål i pågående och
avslutade projekt gjord. Analys av nya
EU-strukturfondsprogrammets 2021-
2027 hållbarhetsmål och identifiering
av temaområden i projektverskamheten
som matchar programmet
hållbarhetsmål.

FB3 (a) Säkra utgivningen av Tidskriften
Skärgård genom att utöka den
externa finansieringen och möta
kraven på ökad digital isering (b)
Bredda popularisering av
skärgårdsforskning genom att
utöka samarbetet kring Forum för
skärgårdsforskning.

(a) Mobil iserade resurser (b) Antal
seminarier.

(a) 5 000 euro åren 2020 och 2021 (b) 
2 st seminarier år 2021

All mål uppnådda beträffande
mobiliserade resurser och arrangerade
seminarier, ytterl igare har SIÅA utrett
verksamheten och mobil iserats externa
resurser för ny projektverksamhet.

CLL Representera ÅA i  
hållbarhetsrelaterade fora och 
arbetsgrupper (inkl. UNIFIs 
arbetsgrupp för hål lbarhet och 
ansvarsfullhet samt ESSSR-
konsortiet).

Deltagande i  ESSSRs och UNIFIs 
möten, mötesmemon sända ti ll  ÅA-
ledningen, spridande av 
UNIFI/ESSSR-info via Yammer och 
andra kanaler.

Deltagande i 8 UNIFI-möten (2020)
och 3 ESSSR-möten (2020-22) samt
mötesinfon vidarebefordrad. Behov
av til läggsresurser: 10 000 euro. 

Deltagande som ÅA-representant i
UNIFI:s hållbarhetsgrupp, Åbo-
högskolorna hållbarhetsgrupp samt
ESSSR. Mötesinfon vidarebefordrad via
epost och Yammer. Representantskapet
i samtliga grupper fortsätter
kontinuerligt. 

Målsättning 4: Höja medvetenheten om och främja hållbarhet
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Tabell 25: Målsättning 4 - Strategiska åtgärder och resultat för 2021 (forts.) 

 

CLL Kartlägga CLL-kollegiets kompetens
samt utvecklingsbehov kopplade
til l CLL:s strategiska målsättningar.

Kompetenser och utveckl ingsbehov 
kartlagda.

En utredning ti llgängl ig för 
personalen.

Hållbarhetskompetenserna kartlagda
våren 2021 v.g. de globala
hållbarhetsmålen. En
kompetenskartläggning knuten ti ll
digital isering diskuteras på ÅA-nivå,
CLL inväntar bud information om och
från denna.
Kompetensutveckl ingsbehoven mer
allmänt har kartlagts i samband med
utvecklingssamtalen 2021 och inom
ramen för personalplanen för 2022 tar
CLL ställning ti ll hur de mest centrala
kompetensbehoven ti llgodoses. 

CLL Formulera och implementera en 
intern projekthanteringsmanual.

Manualen formulerad och 
presenterad för personalen. 
Implementeringen inledd.

En manual slutförd, ett 
utbildningsti ll fäl le för personalen 
ordnat.

Manualen presenterad för 
ledningsgruppen, planerare inom 
verksamhetsområdet FB 3 och 
ekonomipersonal. Presentation för 
övrig CLL-personal 2022. 

CLL På basis av resultaten i  
arbetsklimatundersökningen 
formulera åtgärder för att 
upprätthål la och förbättra 
arbetsklimatet och -välmåendet 
samt känslan av trygghet.

Åtgärder formulerade och 
implementeringen inledd.

Lista med åtgärder formulerad. Åtgärder som bottnar i
utvecklingssamtal, 
arbetsklimatundersökningar, 
arbetsplatsutredningar m.m.har
formulerats och samlats i
personalplanen för 2022 och beslut
görs gällande prioriteter och
genomförande. 

CLL Organisera en årl ig Må Bra-dag för 
hela personalen.

Må Bra-dagen ordnad. 1 Må Bra-dag/år Den årliga Må Bra-dagen genomförd.
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Tabell 26: Målsättning 4 - Strategiska åtgärder och resultat för 2021 (forts.) 

 

CLL Utreda och kartlägga hur CLL mer 
effektivt, ändamålsenligt och 
hål lbart kan optimera 
organisationens 
utrymmesanvändning.

Kartläggningen utförd och 
diskuterad internt.

Kartläggning genomförd,
diskussioner förda.

Kartläggningen av
utrymmesanvändning och -behov
genomförd för CLL-vux del. Språkcentret
kartlägger under hösten sina
utrymmesbehov och CLL står i dialog
med Fastighetsservice i dessa frågor. 

SC Ordna ersättande prov i engelska
som etent.

Ersättande prov 1 ersättande prov ordnat Ett ersättande prov i engelska som etent 
ordnat.
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Tabell 27: Målsättning 5 - Strategiska åtgärder och resultat för 2021 

 

Aktivitet/åtgärd Indikatorer Målnivå Resultat 2021
ÖPU Utveckla den målgruppsinriktade 

marknadsföringen och 
nätverkandet i  de nordiska 
länderna via sociala medier. 

Antal Öpudeltagare från de övriga
nordiska länderna.

Ökat antal nordiska kursdeltagare
med 50%.

Arbetet har inletts vt 2021 och fortgår.

FB3 Stärka och upprätthålla BUP 
Finlands ställning som associerat 
sekretariat inom BUP, samt 
samordnare för BUP Finland 
(nationell  nivå) och BUP ÅA (intern 
nivå) genom aktiv medverkan och 
moderering av BUP:s verksamhet 
internationellt och nationellt.

(a) Antal BUP-aktiviteter för lärare 
inom högre utbildning (b) Antal 
nya kursmaterialpaket utvecklade 
c) Antal övriga evenemang 
arrangerade inom BUP-nätverket.

(a) 1-3 st aktiviteter för lärare/år (b) 
2 st kursmaterialpaket år 2020 (c) 1-3 
övriga evenemang år 2020

Verksamheten pågår och omfattar
många aktiviteter. Inga målsättningar
uppstäl lda för 2021.

FB3 (a) Sammanställa l ista på 
internationella samarbetsparter på 
organisationsnivå och tematiskt, 
som uppdateras kontinuerl igt b) 
utöka projektportfol ion med 
internationella/nordiska projekt.

(a) Lista över internationella 
samarbetsparter sammanställd (b) 
Antal internationella 
projektansökningar, som bevil jats 
finansiering.

(a) 1 l ista över internationella 
kontakter sammanstäl ld år 2020 (b) 6 
st projektansökningar under åren 
2020-2023 

Resultatet har uppnåtts redan 2020.
Inga nya internationella
projektansökningar 2021 p.g.a.
utebl ivna utlysningar. Nya
internationella projektansökningar
aktuella från våren 2022 inom de nya
Eramus+ och Interreg-programmen.

CLL Göra ett studiebesök ti l l  ett antal 
nordiska lärosäten med avsikt att 
öka kunskapen om hur samverkan 
och högskola och omkringliggande 
samhälle mest ändamålsenligt och 
innovativt kan ordnas.

Studiebesök gjort och reserapport 
sammanställd och delad.

Studiebesök gjort. Åtgärden har ej avancerat p.g.a.
coronapandemin. Strävan är att
förverkliga dessa studiebesök 2022. 

Målsättning 5: Utöka det nordiska samarbetet och kontakterna


