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VUXENUTBILDNING BLIR ALLT VIKTIGARE 

 

Digitaliseringen som trend i samhället får en mängd konsekvenser. Människor blir alltmera 

uppkopplade och kan utföra de flesta av sina sysslor oavsett var de befinner sig. På alla nivåer 

i utbildningskedjan eftersöks kreativa former för flerforms-, distans- och nätstudier. 

Marknaden globaliseras vilket ger ökad konkurrens, snabbare förändringstakt och framförallt 

en ökad komplexitet. Hur påverkar allt detta vuxenutbildningen? 

Jag förnimmer två tydliga spår i denna utveckling. För det första så leder digitaliseringen och 

uppkopplingen till att öppenheten, transparensen ökar och att information delas 

explosionsartat. Det blir mer krävande att hänga med och fånga sambanden. 

Kompetensbehoven kommer därmed att förändras och dessutom växla allt snabbare. Det gör 

att vuxenutbildningen kommer att få en allt viktigare roll eftersom människor ständigt måste 

uppdatera sitt kunnande, utbilda sig och byta arbetsuppgifter. Digitaliseringen medför helt nya 

möjligheter att anpassa och inte minst distribuera vuxenutbildning på nya sätt. 

För det andra kan jag se att vuxenutbildningen i kölvattnet av pågående samhällstrender får en 

allt viktigare överbryggande roll i samhället när det gäller att få alla människor att må bra och 

bli delaktiga i värdeskapande processer. Välmående utmanas nämligen idag av växande 

sociala klyftor, ökad migration och ökade skillnaderna mellan stad och land. En ny 

pensionsreform gör att människor måste arbeta längre. I detta scenario är det lätt att se att 

vuxenutbildning och kompetensutveckling får betydelse och kan göra skillnad. 

Utvecklingen som den beskrivs ovan implicerar att det blir allt viktigare för aktörer inom 

vuxenutbildning att tänka igenom arbetsätt och inte minst de värderingar som präglar hur vi 

utför verksamheten. Ytterst handlar det ju om att proaktivt förbereda för ständigt ändrande 

verksamhetsförutsättningar. Tillgänglig, nyskapande, omtänksam och ansvarsfull är 

värdelöften som CLL gärna står upp för. I handling innebär detta att vi vill gå i spetsen när det 

gäller de digitala förändringsprocesser som vuxenutbildningens ställs inför men också alltid se 

till den enskilda individens specifika behov och intresse. Vår förmodan är att interaktion som 
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mellanmänskligt fenomen kommer att bli allt viktigare. För vuxenutbildningen är detta en 

spännande utmaning, oberoende om en utbildning sker på nätet eller i seminarierummet. 
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