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Encell utvecklar och sprider kunskap om 
vuxnas livslånga lärande



Kunskapsspridning:

• Aktiv hemsida –
nyhetsflöde uppdateras 
dagligen

• Twitter & Facebook
• Månadsbrev
• Uppsatstävling
• Konferenser & workshops
• Rapporter på svenska
• Bloggar

www.encell.se



Livslångt lärande
– vad menar vi egentligen 
med det?
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PEDAGOGISK 
FILOSOFI

POLICY UTBILDNINGS-
SYSTEM

(Bjursell, 2020, Tre perspektiv på livslångt lärande, Encell-rapport)



Formellt lärande Icke-formellt lärande Informellt lärande



Livslångt lärande

Livslång utbildning 
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Lärande måste förstås 
som något som 

uppstår i samspel 
mellan individ och 

omgivning.

Referens: Illeris (2016). Peter Jarvis and the understanding of adult learning, 
International journal of lifelong education, Vol.36 (1-2), p.35-44.

Lärande utgår från 
individens identitet 
och förståelse av 
sig själv.

Återkommande i teorier om livslångt lärande är att:



Vad är på gång –
vad växer fram?
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> Befintliga och ökande 
kompetensbehov inom ’data 
och it’
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> Framväxande behov av nya 
kompetenser utifrån de 
konsekvenser som den tekniska 
utvecklingen ger på andra 
områden
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Globala jättar 
(global giants)

Från mig till dig 
(peer to peer)

Robot-
revolution (robo

revolution)

Utbildning som 
vanligt 

(education as 
usual)

Regionala 
kompetensnav 
(regional rising)

By HolonIQ, 2019Pi
xa
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y

Drivkrafter för förändring – 5 scenarier



Hur ser vuxnas lärande ut i Sverige?
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Adult participation in learning, % of population aged 25 to 64

(European Commission Eurostat, 2020)



Vuxnas lärande i Sverige



Högskolan - en plattform för lärande hela livet



Högskolan - en plattform för lärande hela livet

Innovativ utbildningssamverkan 
för livslångt lärande

Av Cecilia Bjursell & Anna-Carin 
Ramsten (2019)

Fem fallbeskrivningar:

1. Ett campus utan lärosäte.
2. Industrin som utbildningspartner.
3. När kommunal förvaltning ger en 

högskolekurs.
4. Näringslivsförlagda kurser på 

högskolan.
5. Socialförvaltningen startar en 

utbildningsenhet.



Högskolan - en plattform för lärande hela livet

Slutsatser:

• Närhet underlättar samverkan och 
regionala satsningar kan vara 
lämplig nivå för att nå tillräcklig 
storlek samtidigt som man har 
närhet till verksamheterna.

• Samverkan i högre utbildning kan 
sägas genomgå ett kulturellt skifte 
mot ansatser som stöder aktivt 
lärande och ett ansvarstagande i 
samhället.

• Utbildningsinnovation i 
fallbeskrivningarna sker på initiativ 
av externa aktörer som kontaktar 
lärosäten utifrån konkreta behov.



Tillgång till utbildning på universitet, högskola och yrkeshögskola, år 2017 
(TCO, 2018)



Agenda 2030



En hållbar infrastruktur för vuxnas 
livslånga lärande ska svara mot 
bland annat följande dilemman:

Samarbete och arbetsfördelning 
mellan aktörer

Problemlösning på individnivå 
och enhetliga rutiner på 
institutionsnivå

Flexibilitet för snabb anpassning 
och robusthet så att systemet 
håller över tid



Kompetens-
kartlägg-

ning

Vägledning-
matchning

Validering

Utbildnings
-system

Flexibelt 
lärande

Finansiering

Analyser –
prognoser 
underlag

Infra-
struktur 
livslångt 
lärande

(Ramsten, Bjursell & Engström, 2021)

En hållbar infrastruktur för vuxnas livslånga lärande



Lär mer här:

• www.encell.se – På hemsidan hittar du månadsbrev, 
rapporter, social media, filmade föreläsningar, m.m.

• Vinnovas rapport “En hållbar infrastruktur för vuxnas livslånga
lärande” (2021) – underlag för samtal om övergripande
strukturer för vuxnas lärande ur ett hållbarhetsperspektiv.

• RISE podd Livslångt – samtal om livslångt lärande.
• Moderskeppets kurs En guide till livslångt lärande I arbetslivet: 

https://ju.se/center/encell/nyheter/nyheter/2021-08-30-
moderskeppet-och-encell-i-samarbete-----onlinekurs-om-
livslangt-larande-i-arbetslivet.html - en introduktion för dig 
som ska arbeta med vuxnas lärande på arbetsplatsen.

• Arbetsförmedlingen och Googles skrift “Kom igång med ditt
vardagslärande” (2019) – tips för hur du som individi kan
komma igång med ditt eget lärande.

http://www.encell.se/
https://ju.se/center/encell/nyheter/nyheter/2021-08-30-moderskeppet-och-encell-i-samarbete-----onlinekurs-om-livslangt-larande-i-arbetslivet.html


Tack!
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