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Leverans– baslinje och utbud livslångt lärande 2021
Baslinje
Med en bred tolkning kan i stort sett alla kurser vid universitetet ses som utbildning för ett livslångt lärande.
För att skapa en baslinje att utgå ifrån så fokuserar projektet därför på kurser som uppfyller
tillgänglighetskravet enligt definitionen att utbildning för livslångt lärande ska vara tillgängliga för den individ
som vill vidareutbilda sig parallellt med ett vanligt yrkesliv. Vidare så har projektet också avgränsats till kurser
som ges som fristående kurser för takbeloppsmedel och inkluderar inte rena programkurser.
Kartläggningen avgränsas därmed till universitetets utbud av fristående kurser som ges som
distansutbildning, sommarkurs eller campuskurser under kvällar och helger. Uppsala universitet erbjuder
därutöver många fler fristående kurser och program. Många av dessa går på deltid eller delvis på distans och
kan även de kombineras med ett yrkesliv. De inkluderas dock inte i baslinjen för utbudet av kurser för
livslångt lärande. I tabell 1 framgår att det år 2019 handlade om 3470 antagna helårsstudenter, vilket
motsvarar 55 % av det totala antalet antagna studenter till fristående kurs (6287 antagna helårsstudenter).
För år 2020 ger motsvarande siffror en ökning till 67 % av antagna helårsstudenter.
Kartläggningen utgår från de fristående kurser som erbjöds år 2019 och fram till nu. Den redovisar antalet
fristående kurser uppdelat i ovanstående kategorier (distansutbildning, sommarkurs eller campuskurser
under kvällar och helger). I tabell 1 och 2 presenteras antalet kurser, antalet sökande, antalet helårsstudenter
samt antalet helårsprestationer dels universitetsövergripande och dels uppdelat per vetenskapsområde.
Tabell 1 visar att det har skett en utökning antalet kurser och studenter för varje år, framför allt när det gäller
distanskurser. En förklaring är att universitetet under perioden erhållit riktade medel för fristående kurser
och sommarkurser. Glädjande nog ses samma ökning även av antalet sökande vilket indikerar att det finns ett
behov och intresse för att läsa den här formen av utbildning i samhället.
Genom att dividera HPRK och HSTK med varandra så fås ett mått för genomförandegraden. Det vill säga hur
många av de antagna studenterna som genomför och tar ut poäng för sin kurs. Det är då tydligt att
genomförandegraden för kurser inom livslångt lärande är lägre än för fristående kurser generellt. För
livslångt lärande kurserna är genomförandegraden 45 % för både år 2019 och 2020 medan
genomförandegraden varierar mellan 52 och 57 % för de fristående kurserna.

1

Tabell 1. Kartläggning av antalet kurser, totalt antal sökande, antalet helårsstudenter samt antalet
helårsprestationer vid Uppsala universitet för åren 2019-2021, uppdelat på kalenderår.

2019
DISTANS
KVÄLL/HELG
SOMMAR
TOTAL

KURSER*

SÖKANDE*

HSTK**

HPRK**

489
76
56
621

64157
5210
12355
81722

2834
285
334
3470
6287

1277
150
149
1545
3598

517
93
61
671

71819
6462
15129
93410

3408
403
765
4743
7108

1379
187
343
2117
3696

604
88
62
754

79395
5868
16934
102197

ALLA FRISTÅENDE
KURSER, UU

2020
DISTANS
KVÄLL/HELG
SOMMAR
TOTAL
ALLA FRISTÅENDE
KURSER, UU

2021
DISTANS
KVÄLL/HELG
SOMMAR
TOTAL

*Uppgifter från anmälningsstatistik (kurser och sökande), ** Uppgifter från GLIS (HSTK och HPRK)

Tabell 2. Kartläggning av antalet kurser, antalet helårsstudenter samt antalet helårsprestationer inriktade på
livslångt lärande för yrkesverksamma vid respektive vetenskapsområde Uppsala universitet. För antalet kurser
visas åren 2019-2021 och för helårsstudenter och prestation åren 2019 och 2020.

Teknat
Kurser*
2019
Distans
Kväll/helg
TOTAL
2020
Distans
Kväll/helg
TOTAL
2021
Distans
Kväll/helg
TOTAL

Sökande*

Medfarm

Humsam

HSTK**

HPRK**

Kurser*

Sökande*

HSTK**

HPRK**

Kurser*

Sökande*

HSTK**

HPRK**

67
28
95

19162
2043
21205

585
67
652

222
29
251

47
9
56

5797
1209
7006

217
37
254

114
19
133

375
38
413

39198
1868
41066

2032
145
2177

941
73
1014

69
29
98

21627
2050
23677

806
69
875

311
29
340

44
11
55

5344
1623
6967

230
47
277

108
23
131

402
52
454

43795
2789
46584

2371
172
2543

959
85
1044

129
25
154

25561
1586
27147

54
11
65

6908
1706
8614

421
52
473

46926
2571
49497

*Uppgifter från anmälningsstatistik (kurser och sökande), ** Uppgifter från GLIS (HSTK och HPRK)
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I tabell 2 har resultatet delats upp per vetenskapsområde. Här har det varit svårt att sortera fram antalet
sommarkurser så statistiken visar antalet distanskurser samt kväll och helgkurser på campus. Det är tydligt
att vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap genomför allra flest fristående kurser och
kurser enligt definitionen för livslångt lärande kurser. De står för nästan 70% av utbudet. Under åren 2019 till
2021 har det skett en ökning för samtliga tre vetenskapsområden och här sticker vetenskapsområdet för
teknik och naturvetenskap ut då deras utbud av distansutbildning ökat från 67 kurser 2019 till 129 kurser
2021. Även här ser vi en ökning av antalet sökande för alla tre vetenskapsområdena över alla tre åren.

Utbud livslångt lärande 2021
I budgetpropositionen för 2021 tillförde staten extra medel i grundutbildningsanslag till högskolor och
universitet. En betydande del (259 mkr) av dessa extra medel satsades på området livslångt lärande (Prop.
2020/21:1). Uppsala universitet tilldelades 22 mkr för utbildning riktad direkt mot ett livslångt lärande. I
universitetets kompletterande VP2021 (UFV 2020/32) fördelades dessa medel enligt tabell 3.
Kopplat till satsningen på livslångt lärande uppdrogs universitetsdirektören, i universitetets kompletterande
VP2021 (UFV 2020/32), att på universitetets webbplats göra en tydlig ingång för livslångt lärande där kurser
på ett attraktivt och ändamålsenligt sätt presenteras. Inför utlysningen våren 2021 öppnades därmed en ny
ingång på webben där kurser riktade till yrkesverksamma kan presenteras. Där finns en ingång för
uppdragsutbildning och en ingång inriktad på kurser inom satsningen livslångt lärande. Ingången kommer att
utvecklas succesivt under projektets gång utifrån delprojektet Marknadsföring (kapitel 7). I dagsläget är
kurserna sorterade utifrån respektive vetenskapsområde.. https://www.uu.se/utbildning/foryrkesverksamma

Tabell 3. Fördelning av medel för utbildning riktad direkt mot ett livslångt lärande inom Uppsala universitet 2021
(Kompletterande VP UFV 2020/32).

Vetenskapsområde
Humsam
Medfarm
Teknat
LLL-projektet
TOTALT

Medel till Livslångt lärande 2021
9 415 tkr
5 500 tkr
5 500 tkr
1 500 tkr
22 000 tkr

Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap
Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap tilldelades 9 415 tkr för utbildning inom livslångt
lärande år 2021. Delar av dessa medel delades ut till de ingående fakulteterna i områdets tillägg till
verksamhetsplan för 2021 (HUMSAM 2020/33) för att möjliggöra ytterligare antagningar inom ramen för
fakulteternas ordinarie kursutbud, medan 4 615 tkr i nuläget ligger kvar på området. Dessa återstående
medel kan om områdesnämnden så beslutar komma att användas för att i viss mån kompensera för
överproduktion vid 2021 års slut.
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Orsaken till att medlen delats ut på detta vis är dels att den korta tidsdräkten omöjliggör en satsning på att ta
fram nya kurser, dels att området redan erbjuder ett rikt utbud av kurser och program som faller inom
ramarna för livslångt lärande. Många av dessa erbjuds även som deltids- distans- eller kvällskurser, och kan
alltså kombineras med såväl yrkesliv som aktivt arbetssökande.

Vetenskapsområdet för medicin och farmaci
Vetenskapsområdet för medicin och farmaci tilldelades 5,5 mkr för utbildning inom livslångt lärande år 2021.
Utöver dessa medel har vetenskapsområdet även beslutat att förstärka satsningen med ytterligare medel
från andra satsningar.
Vetenskapsområdet för medicin och farmaci har valt att placera medel för livslångt lärande på nystartade
kurser, webbkurser och kurser under utveckling med fokus både på specialiserade kurser men även kurser
med områdesövergripande profil samt kurser med tydlig samhällsförankring. Totalt har 25 kurser tilldelats
medel och några exempel på kurser är:










Att sätta värde på prevention
Fysisk träning inom cancerrehabilitering
Hälsodialog – att möta hälsoutmaningar genom samverkan
Hälsoinnovation – ett tvärvetenskapligt arbetssätt
Läkemedel i miljön
Läkemedel vid graviditet och amning
Migration, hälsa och etik
Miljö, hälsa och klimatförändringar
Patientcentrerad Läkemedelsformulering

Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap
Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap tilldelades 5 500 tkr för utbildning för livslångt lärande år
2021. Utöver dessa medel har vetenskapsområdet också beslutat att satsningen på livslångt lärande ska ses
som en långsiktig satsning med fortsatt finansiering efter 2021. Om inte nya medel kommer för livslångt
lärande från departementet kommer det istället att ske genom omfördelning av medel internt.
För 2021 användes medlen för både nya livslångt lärande kurser och en utökning av befintliga kurser
anpassade för livslångt lärande (exempelvis inom projektledning och hållbar utveckling). Vetenskapsområdet
drev också igenom ett rektorsbeslut för att få tillstånd att inrätta kurser kortare än fem högskolepoäng, vilket
resulterat i cirka 15 kurser mellan två till fyra högskolepoäng som erbjuds under hösten 2021.
Vetenskapsområdet valde att presentera 44 kurser via universitetets nya webbingång utbildning för
yrkesverksamma och några exempel på kurser är:








Projektledning, 5hp
Hållbar utveckling och CSR, 5hp
Geografiska informationssystem (GIS) för naturvårdare, 3 hp
Introduktion till cybersäkerhet och dess tillämpningar, 2 hp
Att undervisa i miljökemi och hållbar utveckling, 3hp
Hållbar hantering av förorenad jord och sediment, 3 hp
Energiomvandlingssystem, 3 hp
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Fysik och finans, 5 hp

Uppdragsutbildning
I rapporten redogörs för den uppdragsutbildning som genomförs via avdelningen för Uppdragsutbildning.
Sammanställningen kommer att kompletteras längre fram med den uppdragsutbildning som genomförs
direkt via olika institutioner. Några exempel är:





EDU Uppdrag – Inom Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier genomförs en
betydande andel uppdragsutbildning på uppdrag framför allt av Skolverket.
Swedesd utvecklar uppdragsutbildning inom lärande och utbildning för hållbar utveckling.
Företagsekonomiska institutionen har en lång och omfattande erfarenhet av akademisk
vidareutbildning inom företagsekonomi.
Vetenskapsområdet för medicin och farmaci har ett brett utbud av specialist utbildningar riktade till
sjuksköterskor och läkare inom medicin, vård och omsorg.

Som en följd av covid-19-pandemin har huvuddelen av de planerade uppdragsutbildningarna under 2020 fått
ställas om till distansundervisning. Vissa utbildningar har fått ställas in helt och andra har genomförts med
väsentligt minskat antal deltagare med hänsyn tagen till Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Detta
har medfört att trots ett ökat fokus på livslångt lärande och kortare icke-poänggivande digitala
utbildningsinsatser så har volymerna och intäkterna för uppdragsutbildning minskat under år 2020.

Poänggivande kurser
Under 2019 genomförde avdelningen för uppdragsutbildning 17 poänggivande kurser varav en öppen kurs
och 16 stycken skräddarsydda kurser. En öppen kurs betyder att en arbetsgivare köper en plats på en vanlig
öppen program- eller friståendekurs medan en skräddarsydd kurs är speciellt framtagen för en specifik
arbetsgivare. Totalt var det 368 deltagare som genomförde en poänggivande kurs som uppdragsutbildning
under år 2019. Motsvarande siffror för år 2020 var 20 poänggivande kurser varav sju stycken var öppna och
13 stycken skräddarsydda med totalt 315 deltagare.

Icke poänggivande kurser och aktiviteter
Icke poänggivande kurser och aktiviteter är den vanligaste formen av uppdragsutbildning och det kan röra sig
om allt från någon timmes digitalt seminarium, workshops till en till två veckors kurser inom specifika
områden. Under 2019 genomförde avdelningen för uppdragsutbildning 37 icke poänggivande aktiviteter
varav 22 var öppna kurser och 16 stycken skräddarsydda kurser för specifika arbetsgivare. Totalt var det 3252
deltagare. Utöver dessa så var det 6500 registrerade deltagare för en on-line webbutbildningen ”Introduktion
i mänskliga rättigheter” som riktar sig till statliga myndigheter. Tyvärr blev många kurser under våren 2020
inställda eller avbrutna på grund av Covid 19 då många arbetsgivare inte vågade satsa på kostsam
kompetensutveckling och att man i början såg det som väldigt utmanande när man inte fick deltaga fysiskt.
Totalt avbröts eller ställdes in fyra poänggivande kurser med 47 deltagare och nio icke poänggivande
aktiviteter med 273 deltagare.
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Leverans kursutbud
Projektgruppen har inventerat inom respektive vetenskapsområde hur dagens utbud av utbildning för
yrkesverksamma ser ut:

Exempel på kurser för yrkesverksamma, HumSam
Kursnamn

Omfattning Studietakt

Campus/distans

Att undervisa om Förintelsen och andra
folkmord
Grafisk design för webb
Kulturegendomsrätt
Medicin och makt i historisk belysning
Patienten och vårdmötets dynamik
Praktisk förlagskunskap: redigering och
publicering
Retorik för lärare
Nätbaserad juridisk översiktskurs
Miljörätt
Hem- och konsumentkunskap för lärare i ÅK 79
Ekonomi, redovisning och analys
Inledande programmering med Java
Digitalisering i Språkundervisningen: nya
perspektiv
Inkludering och exkludering i
specialpedagogiska sammanhang
Kreativt skrivande för lärare
Utvecklings- och utvärderingsarbete för
ämneslärare
Religionsundervisning för skolans yngre åldrar
Fackspråklig kurs i engelska för jurister och
ekonomer

7,5 hp

100 %

Campus

7,5 hp
7,5 hp
7,5 hp
7,5 hp
7,5 hp

50 %
25 %
100 %
100 %
50 %

Campus, Visby
Distans
Distans, sommar
Campus, sommar
Campus

7,5 hp
15 hp
15 hp
45 hp

25 %
50 %
100 %
50 %

15 hp
7,5 hp
7,5 hp

50 %
50 %
25 %

Distans
Distans
Campus
Distans, ingår i
lärarlyftet
Distans
Distans
Distans

7,5 hp

50 %

Distans

7,5 hp
7,5 hp

25 %
50 %

Distans
Distans

15 hp
7,5 hp

25 %
50 %

Distans
Campus

God och dålig vetenskap 10 hp, 33 %, Campus
https://uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kurser/?kKod=5FT141&typ=1
Bergman och Guds skugga 7,5 hp, 50 %, Campus
https://uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kurser/?kKod=5RT584&typ=1&lasar=20/21
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Goda exempel kurser för yrkesverksamma Medfarm
Farmaceutiska fakulteten
Magisterprogrammet i klinisk farmaci, 60 hp
(100%,helfart eller 50%, halvfart)
https://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/program/?pKod=FKF2N
Läkemedel vid graviditet och amning, 7.5 hp
50%, halvfart, distans
https://www.medfarm.uu.se/utbildning/kurser/kursplan/?kpid=43439&lasar=21%2F22&typ=1
Missbruk och beroende, 7.5 hp
25%, kvartsfart, distans, kvällstid
https://www.medfarm.uu.se/utbildning/kurser/kursplan/?kpid=41183&lasar=21%2F22&typ=1
Läkemedel i miljön, 7,5 hp
100%, heltid, distans
https://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kurser/?kKod=3FS006&typ=1
Tillämpad farmaceutisk strukturbioinformatik, 5 hp
50%, halvfart, distans
https://www.medfarm.uu.se/utbildning/kurser/kursplan/?kpid=37377&lasar=21%2F22&typ=1
Preklinisk säkerhetsvärdering och farmakovigilans. 7.5 hp
50%, halvfart, distans
https://www.medfarm.uu.se/utbildning/kurser/kursplan/?kpid=41187&lasar=21%2F22&typ=1

Uppdragsutbildning:
Industriell galenisk farmaci, 7.5 hp, distans
https://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kursplan/?kpid=17428&type=1
Toxikologi och säkerhetsvärdering, 7.5 hp, distans
https://www.lakemedelsakademin.se/produkt/toxikologi-och-sakerhetsvardering-75hp/

Medicinska fakulteten
MOOC i Precisionsmedicin för sjukvårdspersonal.
Den spelas in under hösten -21. Riktar sig till all sjukvårdspersonal. Initialt blir det ett 10-tal moduler. Vi gör
den ihop med KI.
3D-printning och bioprintning inom livsvetenskaperna, 5 hp
Blandad tid, 33 %, Campus
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https://medfarm.uu.se/utbildning/kurser/kurs/?kKod=3MC300&typ=1
Hälsodialog - att möta hälsoutmaningar genom samverkan, 7,5 hp
Kvällstid, 50 %, Campus
https://medfarm.uu.se/utbildning/kurser/kurs/?kKod=3HI005&typ=1
Hälsoinnovation - ett tvärvetenskapligt angreppssätt, 7,5 hp
Kvällstid, 25 %, Campus
https://medfarm.uu.se/utbildning/kurser/kurs/?kKod=3HI006&typ=1
Innovation Game - en sommarskola om hur speldesign kan användas för bättre hälsa och ökat lärande, 5 hp
Sommarkurs, 100 %, Campus
https://medfarm.uu.se/utbildning/kurser/kurs/?kKod=3HI001&typ=1
Introduktion till implementeringsvetenskap, 7,5 hp
Campus, 100 %
https://medfarm.uu.se/utbildning/kurser/kurs/?kKod=3BO004&typ=1
Samskapande av digitala hälsoinnovationer, 7,5 hp
Sommarkurs, 50 %, Distans
https://medfarm.uu.se/utbildning/kurser/kurs/?kKod=3HI004&typ=1
Masterprogram i innovativ medicin
Campus; Uppsala, Heidelberg, Groningen. 100 %
https://medfarm.uu.se/utbildning/program-pa-avancerad-niva/programsida/?pKod=MIM2M
Allvarliga akuta infektioner
Uppdragsutbildning, Campus, 3 dagar
https://www.uu.se/utbildning/for-yrkesverksamma/uppdragsutbildning/medicin-vard-omsorg/oppnautbildningar-medicin-vard/uppsalakurserna-ht21/allvarliga-akuta-infektioner

Goda exempel kurser för yrkesverksamma Teknat
Före sommaren genomfördes inom Teknat en enkät till ämneskoordinatorer för att vaska fram de guldkorn
av kurser riktade mot livslångt lärande som vi kan hitta i fakultetens kursutbud idag. Inom dessa guldkorn går
det att hitta kategorier av kurser såsom spjutspetskurser från senaste forskningen, generella kurser, breda
grundläggande ämneskurser, tvärvetenskapliga kurser osv.
Listan på kurser har även använts för att vaska fram lämpliga personer för fokusgrupper, både för upplägg,
kursdeltagare. Vidare kommer vi utvärdera hur det går med dessa kurser med avseende på söktryck, HSTK
och HPRK. Det här arbetet pågår i LLL-teknat och kommer att rapporteras vid ett senare tillfälle.
Här nedan presenteras ett utbud inom Teknat som ett försök till anpassning av utbildning för
yrkesverksamma.
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Korta kurser och kurspaket
2 till 4,5 hp kurser infört 2021
Teknat har utarbetat ett särskilt tillstånd från rektor att inrätta kurser kortare än 5 hp och under
höstterminen 2021 finns ett utbud på 17 kurser.
Dessa korta kurser har även bakats samman till några kurspaket där man väljer om man vill läsa en eller flera
kurser:
Experimentell industriell bioprocessning
I – design 3 hp, distans
II - odling och skörd, 2 hp, campus
III - analys och utvärdering av resultat, 2 hp, campus
https://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kurser/?kKod=1BL812&typ=1

Livslångt lärande för natur- och miljövårdare
1. Kurspaket för naturvårdare, totalt 15hp (kan läsa valda delar)
2. Miljö- och förvaltningsrätt för naturvetare, kvartstid, distans, 15hp

Kurspaket Biologi 60 hp eller fristående kurser
https://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kurser/?kKod=17700&typ=2
Kurspaket kring elektriska drivlinor
Principer för och drift av elektriska fordon, 30 hp eller som fyra fristående kurser
Spännande koncept helt på distans men med lokala träffar utspritt i landet
Specifika platser planeras i Mälardalen (Eskilstuna, Södertälje, Västerås, Uppsala), västkusten (Göteborg,
Trollhättan) och norra Sverige (Umeå, Luleå) samt möjligen i söder (Lund). Minst en grupp kommer att vara
på Ångströmlaboratoriet i Uppsala.
https://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kurser/?kKod=64310&lasar=21%2F22&typ=2
1.
2.
3.
4.

Batterier för elektromobilitet, 7,5 hp
Introduktion till elektriska fordon, 5 hp
Elkraftsystemet och det elektromekaniska framdrivningssystemet i fordon, 7,5 hp
Konstruktion av elfordon, 10 hp

Andra idéer
Kvalitet, Ledarskap och förbättring
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik ger ett kandidatprogram inom kvalitetsteknik som de
kör både på campus och distans. Det finns också möjlighet att läsa det uppdelat i olika kurspaket (30 hp)
liksom fristående kurs. Det gör att utbudet enkelt kan plockas av den som är yrkesverksam.
https://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/utbkat/?aKod=INT&lasar=21%2F22
(sida med alla kurser och kurspaket)
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https://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/program/?pKod=TKV1K
(om programmet)
Entreprenörskolan
Testa din egen drivkraft och kreativitet under sista året av civilingenjörsutbildningen. Entreprenörskolan
innebär att du både studerar som vanligt, samt aktivt integrerar dina tekniska specialistkunskaper i ett skarpt
affärsprojekt i samarbete med andra. Med hjälp av det nätverk som finns på plats kan du ta steget ut i
företagsvärlden redan ett år innan examen.
https://cie.uu.se/industriell-teknik/utbildning/entreprenorskolan/

Nytt magisterprogram Hållbar byggnadsrenovering 1år – på gång
I samarbete med region, kommun och NCC så utarbetas ett magisterprogram i hållbar byggnadsrenovering
direkt kopplat som en nyttig påbyggnad för yrkesverksamma inom byggteknik.

Marknadsföring
IBG skapat egen sida för LLL-kurser
https://www.ibg.uu.se/utbildning/kurser-program/livslangt-larande/
Teknats sida för kompetensutveckling – fortbildning
https://teknat.uu.se/samverkan/naringsliv-och-samhalle/fortbildning/




Öppen nätbaserade utbildningar under 2020/2021
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