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Driverne:
• Befolkningen eldes –> flere må jobbe lenger -> pensjonsreform,
arbeidsmarkedspolitikk (IA-avtale og seniorpolitikk), kompetansepolitikk mm.
-> livslang læring
• Globalisering og økt konkurranse, teknologiske endringer, økt omstillingstakt
-> livslang læring
• Sammenheng mellom utdanning(snivå) og yrkesdeltakelsen i eldre år
-> livslang læring

Aktiv aldring og livslang læring
• -> i snever forstand – arbeidsliv og yrkesdeltakelse
• -> i vid forstand – helse, velvære, og deltakelse på alle livets arenaer
Livslang læring viktig både for samfunnet, arbeidslivet og den enkelte
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R. Desjardins, D. S. Olsen & T. Midtsundstad - Active ageing and older learners—Skills, employability and continued
learning (s.1-4).

Tom Schuller – Active ageing and older learners—Trajectories and outcomes (s.5-8)
David Istance – Seniors’ learning (s.9-12).

T. Midtsundstad – A review of the research literature on adult learning and employability (s.13-29).

R. Desjardins – The relationship between attaining formal qualifications at older ages and outcomes related to active
ageing (s.30-47).
T. Midtsundstad & R. A. Nielsen - Lifelong learning and the continued participation of older Norwegian adults in
employment (s.48-59).
G. F. Barrett & W. C. Riddell - Ageing and skills: The case of literacy skills (s.60-71).

J. Calero & I. P. M. Huertas - Education, age and skills: An analysis using PIAAC data (s.72-92).
T. C. Carlsten & D. S. Olsen - Lifelong learning among older professionals: How competence strategies and perceptions
of professional learning affect pastors’ participation (s.93-102).
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- A review of the research literature on adult learning
and employability (s. 13-29)

• Kartlegger forskning om sysselsettingseffekter (yrkesdeltakelse,
inntektsendring, sos. mobilitet, integrering etc.) av læring og
utdanning i høy alder (2010-2018)
• Få effektstudier per i dag, selv om andelen er økende (data- og
metodeproblemer)
• Resultatene varierer mellom land, over tid, for ulike kjønn og etter
alder, avhengig av arbeidsmarkedsstatus, type utdanning som tas
mv. – og ikke minst med type data og metode…
• De fleste studiene viser en positiv effekt av økt formell utdanning på
inntekt og yrkesdeltakelse, men blandede resultater for
uformell/ikke-formell læring.
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The relationship between attaining formal qualifications
at older ages and outcomes related to active ageing (s. 30-47)

• Benytter PIIAC-data fra en rekke land (inkl. Norge) for å
undersøke om økt formell utdanning (etter fylte 36 år og over)
påvirker yrkesdeltakelse, videre utdanning og kognitive
ferdigheter i høy alder.
• Yrkesdeltakelse, videre utdanning og kognitive ferdigheter
reduseres med alderen.
• Finner at økt formell utdanning (≥36 år) øker sannsynligheten for
å være i jobb som 60-65-åring, for at en deltar i
arbeidsplassrelaterte utdanningsaktiviteter og for at man har
ferdigheter på et visst nivå (skills ≥ 3 PIIAC literacy scale).
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Lifelong learning and the continued
participation of older Norwegian adults in employment (s.48-59)
• Benytter registerdata for å undersøke sammenhengen mellom formell
utdanning fullført etter fylte 40 år og påfølgende sysselsetting (dager
per år i arbeid) blant eldre arbeidstakere
• Fullført formell utdanning etter 40 år har en betydelig effekt på senere
arbeidsdeltakelse.
• Samlet sett like stor effekt for kvinner og menn.
• Det å fullføre en kort universitets- eller høyskoleutdanning har størst
effekt.
• Blant menn er det en sterk langsiktig effekt av å fullføre videregående
• Resultatene antyder at lettere tilgang til mer formell utdanning kan
bidra til at flere står lengre i arbeid.
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Lifelong learning among older professionals:
How competence strategies and perceptions of professional learning affect
pastors’ participation (s. 93-102).
•

Kvalitativ studie som ser på eldre arbeidstakeres utfordringer og muligheter for å lære på
arbeidsplassen, og hvordan dette henger sammen med deres motivasjon for å stå lenger
i arbeid.

•

Viser hvordan eldre profesjonsutøvere (prester i Den norske kirke) forholder seg til
livslang læring; samspillet mellom arbeidsgivers strategier og egne oppfatninger om
relevant profesjonslæring.

•

Studien viste at:
strategisk kompetanseutviklingstiltak påvirker prestenes deltakelse i
nye læringsmuligheter.

de motiveres av at deres indre driv etter kompetanseutvikling anerkjennes, av at
kunnskapen de tilegner seg gjennom egne profesjonelle valg verdsettes, og av at det
bygges bro mellom institusjonens kompetansebehov og hvem prestene selv anser
som legitime tilbydere av kurs og læringsopplegg.
Artikkelen peker på behovet for å måle seniorers motivasjon for læring på måter som går
utover de standardiserte, kvantitative kategoriene en ofte bruker i studier av seniorlæring.
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Oppsummering
Økt formell utdanning som voksen:
• øker yrkesdeltakelsen (antall arbeide timer)
• øker sannsynligheten for å være i jobb, delta i
utdanningsaktiviteter og ha høyere kognitive ferdigheter i høy alder
(60-65 år)
Profesjonelle yrkesutøvere (prester) deltar i og har nytte av
kompetanseutviklingstiltak i jobbregi.
Behov for å se livslang læring som et virkemiddel for aktiv aldring i vid
forstand, og ikke bare som et virkemiddel for økt yrkesdeltakelse.
Behov for å lette tilgangen til mer formell utdanning, særlig for dem
med lav formell kompetanse
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