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Katarina Pietrzak

Strateg lärandefrågor RISE Livslångt lärande

Projektledare lärande-projekt

Programledare Livslångt

Moderator och facilitator lärandeprocesser

Allmän utmanare av hur lärande sker, den som 

ofta ställer frågorna….
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Hur skapas vår 

motivation?

Mindset kring lärande

Förutsättningar och design för lärande hela 
livet
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Lärande för vuxna

Professionslärande
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VARFÖR?
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Regeringens proposition 2020/21:60 Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för 

Sverige

Sverige som 

framstående kunskaps-

och innovationsnation

Lärosäten tydligt 

ansvar livslångt 

lärande

Tillgång till 

utbildning för 

livslångt lärande, 

(omställning) i 

hela landet

Forskningscentrum 

kompetensförsörjning 

och livslångt lärande

Bildningslyft, 

förstärkt humaniora

Ett modernt 

utbildningssystem, 

digital 

kompetensförsörjning 

och LL

Samhällets 
omställning

På allas läppar – från forskning till 
förskola

l o g o
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INDIVIDUELL 
BILDNINGSPROCESS

STRATEGI FÖR UTVECKLING

SYSTEM, AVTAL
LAS-utredningen, 
validerings osv

DISKUSSION OM INNEBÖRD, 
OLIKA DELAR
Formellt, informellt, format, 
behovsinventeringPer-Erik Ellström

Livslångt lärande - från humanism till ekonomism

Påverkan alla sektorer och 
organisationer

Livslångt lärande - skeden

För ekonomisk 
och teknologisk 
utveckling. 
Andra 
generationens 
Livslånga 
lärande. 

Unesco 60-tal
Utopisk, 
idealistisk
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Podden Livslångt
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VAD?



RISE Strategi 2022-2026

VAD
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Så mycket att 
lära… Ny teknik

Nya processer, program, maskiner, 
handhavanden

Nya kompetenser (reskill, upskill)

Nya sätt att förstå och ta sig an 
världen/utvecklingen



Efterfrågade kompetenser
framåt – agerande och varande

• Komplex problemlösning

• Kritiskt tänkande

• Kreativitet

• PeopleManagement

• Samarbetsförmåga/kollaborativitet

• Emotionell intelligens

• Bedömning och beslutsfattande

• Serviceorientering

• Förhandlingsförmåga

• Kognitiv flexibilitet
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Lärande för ett
bra samhälle –
inte “bara” för 
mitt arbete.
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HUR?





Arbetsplatslärande
• Utbildning och arbetsliv vävs samman, och övergångar mellan skola/utbildning och arbetsliv är 

inte längre lika avgränsat som det en gång var

• Kunskap finns inte bara inom varje människa utan är nåt kollektivt i en organisation

• Alla kan lära sig, men alla har olika utgångspunkter

• En individ kan delta i mycket utbildning, men det betyder inte att individen nödvändigtvis har lärt 
sig något

• Beroende på kulturen i företaget kan det också kräva ett kulturskifte från synen på lärande som 

en fråga för HR eller för en utbildningsenhet, till något som är en naturlig del av det dagliga 

arbetet för alla i verksamheten

Ur draft forskningsöversikt Cecilia Bjursell på Encell, projekt Digital pedagogik och kompetensutveckling industrin
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RISE—Research Institutes of Sweden AB · info@ri.se · ri.se
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Hur lär vi det vi lär?

Hur tar vi oss an förändring?
Hur skapas motivation för lärande? 

Hur kan vi öva det?
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När?
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Kollegialt lärande
Kurs - färdigheter
Feedback
Handledning
Hands on tutorials
Erfarenhetsutbyte
Kultur - förmågor
Chefsprogram
Mindset - förmågor
Omvärldsbevakning
Utrymme
Medarbetarsamtal
Incitament
Möten
Lärloopar
osv
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Lärande behöver synliggöras
Utrymme och förutsättningar behöver 
skapas
Vi behöver ha arenor att lära 
tillsammans



Lärande bortom 
traditionell struktur

ALLA äger, bär och blir genom sitt 
agerande i varje stund, 

ambassadörer för en lärande 
organisation, kultur och för ett 
lärande samhälle.
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Learning by RISE

RISE Strategi 2022-2026

Lärande för effekt i omställningLEARNING 
BY RISE

RISE — Research Institutes of Sweden1
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Podden Livslångt



(Michael, 2006)



katarina.pietrzak@ri.se

Tack!


