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Förord 

Det här uppsatsarbetet markerar för mig en milstolpe för en process jag påbörjade för sex år 

sedan då jag började jobba med folkbildning samt att jag gick upp i styrelsen för en av 

civilsamhällets, till medlemsantalet, största ungdomsorganisationer. För mig har frågor om 

icke-formellt lärande och folkbildning stark koppling till individers personliga möjligheter till 

ett fritt och frivilligt lärande, möjlighet att förkovra sig i vad individen upplever för behov 

och för personlig utveckling. Frågorna som hopat sig över mig under dessa år har länge rört 

legitimiteten och status mellan olika färdigheter och kunskap baserade på i vilka 

sammanhang dessa tillskansats. Det är nu med gott mod som jag fått möjlighet att bidra till 

den diskussionen. 

Ett särskilt tack till min handledare som varit ett bra bollplank med öppet sinne med vilken 

en, för mig, väldigt teoretisk och stökig process lyckats leda till relativ klarhet, klarhet nog 

för att presentera en uppsats. 

Ett tack till min opponent och uppsatsseminariets auditorium som traglat sig igenom 

uppsatsen, givit både munttliga och skriftliga, kommentarer och frågor utifrån de perspektiv 

studenter på vår nivå har vad gäller metod och akademiskt språk, vilket varit till stort stöd för 

att korrigering och revidering för ökad läsbarhet. 

Jag vill även rikta tack till alla de föreläsare, lärare och kursledare på Linköpings universitet 

som berikat och utmanat mina perspektiv genom spännande föreläsningar och samtal om just 

den inriktning och de begrepp jag nu fått möjlighet att studera. 

Slutligen ett tack till min familj och min fru som stöttat mig genom denna långa process utan 

vars uppmuntran och närhet uppsats hade funnits. Min fru har långt in på natten lyssnat, 

bollat ideer och get sig in i diskussioner för att fylla upp och bryta den isolering och det 

tomrum som kan uppstå vid ett självständigt arbete. 

 

Samuel Gyllenberg  

Linköping 2015-01-13 
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1. INTRODUKTION TILL PROBLEMOMRÅDET 

Jag har min bakgrund i civilsamhället och folkbildningen. I Sverige definieras folkbildning 

huvudsakligen av Folkbildningsrådet vilka anser att det rör sig om ett fritt och frivilligt 

lärande till stor del kopplat till civilsamhället och folkrörelser, men även som alternativ 

utbildning genom folkhögskolor. Folkbildningsrådet skriver i sin skrift Folkbildningens 

Vägval & Vilja (Folkbildningsrådet, 2013) att folkbildningen bland annat verkar för lärande i 

arbetslivet och att stärka det livslånga lärandet samt att uppvärdera det icke-formella och 

informella lärandet. Denna bakgrund tillsammans med de teoretiska kunskaperna jag 

tillägnat mig inom akademin gav mig inriktningen att studera det icke-formella lärandet 

vilken jag reflekterat och uppmärksammat används med skiftande innebörd även inom 

akademin. Denna skiftande innebörd är något av vad den här studien handlar om. Mitt intryck 

är att det hos många olika aktörer i samhället finns kunskap kring icke-formellt lärande, men 

att kunskapen är dold och otydlig mycket för att begreppet är inte är ett sådant som används i 

vardagligt tal. Det finns däremot många aktörer som arbetar med människors lärande och 

utveckling. Dessa aktörer skulle kunna få stöd i sitt arbete om de kan sätta ord på företeelser 

som sker inom deras situation och kontext. 

Lärande är något, åtminstone vi människor, inte kan undgå. Vi möter nya intryck hela tiden 

vilka vi försöker hantera och anpassa oss till. Det finns perspektiv och antaganden om att vi 

aldrig slutar lära, förändra och anpassa oss. Att skolan är ett område som hjälper oss att lära 

vissa färdigheter är inte en motsättning till ett livslångt lärande, där vi lär oss färdigheter och 

kunskaper under hela livet. Utifrån tidigare förda samtal med aktörer inom 

folkbildningsverksamhet och inom akademin är det min bild att termerna livslångt lärande, 

folkbildning, vuxnas lärande och/eller arbetsplatslärande antingen samspelar, byts ut mot 

varandra eller ingår i varandra. Kopplingen mellan folkbildning och livslångt lärande 

bekräftas bland annat från Folkbildningsrådet (2015) och även Avdelningen för pedagogik 

och vuxnas lärande på Institutionen för beteendevetenskap och lärande vid Linköpings 

universitet (2015) visar antydningar om en relation mellan forskningsområden för vuxnas 

lärande och folkbildning. 

Som folkbildare och akademiker är det mitt intryck att begreppet icke-formellt lärande i mer 

allmänna och generella sammanhang placeras mellan de två begreppen formellt lärande och 

informellt lärande. Under min pedagogiska utbildning har dessa två närliggande begrepp 

placerats som varandras motsatser medan icke-formellt lärande varit exkluderad och något 

för komplicerad för att inkluderas i undervisningen vid mer översiktliga kurser inom 

pedagogiken. Vi kommer att se i studien hur formellt lärande av vissa uttryckts vara ett 

lärande vilket sker i skolan, medan informellt lärande är lärande som uppstår mer allmänt och 

spontant. Redan här börjar det bli någorlunda komplicerat. Här framträder tre begrepp, varav 

två anses vara varandras motsats. Frågan är hur man ska skilja dessa begrepp åt och var 

gränserna går mellan dessa begrepp. Studien kommer visa på en mångfald av definitioner och 

begrepp som tillsammans skapar en dissonans när begreppen ska användas av människor. 
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Syftet med denna uppsats är huvudsakligen att problematisera och diskutera definitioner av 

begreppet icke-formellt lärande i litteratur som behandlar begreppet. Detta syfte är tänkt att 

uppnås genom frågeställning 1 nedan: 

1) Hur definieras icke-formellt lärande? 

Men begreppet står inte ensamt i ett vakuum. Formellt och informellt lärande är exempel på 

två huvudsakliga och närliggande begrepp. Även utbildning är ett begrepp som ligger nära. 

För att närma sig syftet har studien en andra frågeställning som bearbetar dessa och 

eventuella andra närliggande begrepp. 

2) Hur särskiljs och avgränsas icke-formellt lärande från närliggande begrepp?  

 

För att ge bättre stöd för läsaren har jag valt ett upplägg av Backman (2008), som föreslår att 

för forskningsöversikter och litteraturgranskningar bortse från en teoretisk genomgång eller 

referensram just för att studien i sig gör en djupare bearbetning av delvis samma material som 

skulle finnas i en sådan referensram. Vidare rekommenderas att leda läsaren redan från början 

genom att förklara vad som kommer hända härnäst. Det som följer i introduktionen är en 

presentation av ingångar jag antar för vad ett begrepp är, tänkt att tydliggöra sättet jag ser på 

studieobjektet, vad formellt och informellt har för definitioner för att ge kontext till 

studieobjektet, samt vissa kommentarer till lärande och utbildning för att ge verktyg att 

jämföra studiens underlag med. 

1.1 Begrepp 

Walker och Avant (2005) skriver om teorikonstruktion med en inriktning på sjukvården och 

sjuksköterskor. Som en del av teorikonstruktion inkluderar man begreppsutveckling som en 

del av arbetet. Här beskrivs begrepp som en mental bild av ett fenomen. Begrepp hjälper oss 

att förstå våra erfarenheter. Man väljer att bryta ner begrepp i tre nivåer av primitiva, 

konkreta och abstrakta. Dessa står i relation till varandra där de primitiva är sådana begrepp 

som är mer eller mindre allmängiltiga inom en kultur, medan båda de andra är uppbyggda av 

primitiva. Skillnaden mellan konkret och abstrakt är att de konkreta är faktiska och satta i tid 

och rum, medan de abstrakta står utanför tid och rum. På så vis byggs förståelsen av konkreta 

och abstrakta begrepp upp av mindre delar. Vårt språk blir här ett medel för att ge uttryck och 

förklara ett begrepp genom användningen och tillskrivning av termer, men dessa utgör inte 

begreppen som sådana. I och med att språket inte utgör begreppet blir begreppen 

förhandlingsbara mellan individer genom kommunikationen. Teorikonstruktion går igenom 

steg av utveckling, från begrepp till påstående till teori, för att sedan kunna prövas. 

Påstående handlar här om att påstå en relation mellan begrepp eller att påstå ett fenomens 

existens. Detta leder till poängen av vad en teori är, där en teori anses vara internt konsekvent 

grupp av relationella påståenden vilka ger en systematisk bild av ett fenomen. Fenomenet 

som ligger i fokus för uppsatsen är i förlängningen lärande, men som fenomen utgörs det här 

av vissa påståenden, vilka inte kommer fram i denna studie, men kan utgöras av olika 

kopplade begrepp. Begreppen är de byggstenarna som i förlängningen bygger upp en teori 

kring fenomenet. Mer komplicerade begrepp består av mer primitiva begrepp. Vidare menar 

Walker och Avant (2005) att begrepp innehåller attribut eller karaktäristik vilket gör dem 

unika från andra begrepp. Dessa attribut ger definitioner som hjälper oss att fastställa och 

särskilja fenomen från varandra. Begrepp är här mentala konstruktioner som fungerar som 

stöd för oss genom att fungera som kategorier av definierande attribut. Men dessa 
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preciseringar av attribut kan vara svårbestämda då två olika individer kan uppleva och 

tillskriva olika attribut som tillhörande samma begrepp. Jag gör antagandet att så är fallet, 

vilket vi kommer se utifrån underlaget, då detta återspeglar och beskriver olika attribut till de 

begrepp som kommer diskuteras. I studien förekommer att begrepp beskrivs som 

övergripande eller underliggande, och det rör sig då om olika begreppsnivå. Termerna 

attribut, karaktäristik och element används i studien någorlunda som synonymer även om de i 

strikt mening inte behöver vara det. 

1.2 Formell och informell 

Enligt Svenska akademins ordlista är formell ett adjektiv “som rör formen, till formen; 

formenlig; stel” (Svenska Akademins ordlista 13, s. 227), medan om vi ser på en engelsk 

motsvarighet så kan formal innebära att “being in accordance with the usual, requirements, 

customs etc.; conventional” (dictionary.com). Dessa båda definitioner ger en bild av att 

formell beskriver något kring formen hos substantivet i fråga och gör formen stel, samt att 

substantivet genom detta adjektiv ingår i normen och följer de vanliga kraven enligt någon 

konvention. Med det sagt utgår studien från antagandet att formell inkluderar olika 

konventioner eller krav på substantivet för att detta ska klassas som formell. 

I kontrast till formell framställs engelskans informal som ”not according to the prescribed, 

official, or customary way or manner; irregular; unofficial” (dictionary.com). Denna 

definition ger uttryck för handlande som ligger utanför vad som anses föreskrivet och 

officiellt. Svenska akademins ordlista gör en kortare beskrivning av informell och hänvisar 

begreppet till ”icke formell” (Svenska Akademins ordlista 13, s. 378) varpå ingen vidare 

förklaring eller definition ges och där finns ingen uppföljning att finna heller på icke formell. 

Här framträder en problematik för studien i hur informell beskrivs på svenska, samtidigt som 

vi genom engelskan får en utvidgad bild som något av en motsats eller placerad utanför en 

given form. 

1.3 Lärande eller utbildning 

Lärande kan beskrivas som en varaktig, relativt varaktig och/eller bestående förändring av 

kunskaper, beteenden, kompetens och/eller attityder hos en individ, grupp eller organisation, 

som kommit till som resultat av erfarenhet, inte genom yttre åverkan så som sjukdom eller 

olycka (Docherty, 1996; Ellström, 1992; Säljö, 2010). Vi bör här även ta med att lärande 

utifrån sådan definition inte behöver vara enbart positiv utan lärande kan även vara negativt. 

Ett positivt lärande gynnar och främjar utveckling, aktivitet och engagemang, medan negativ 

är mer destruktiv och kan verka passiviserande (Ellström, 1996). Utveckling menas här vara 

av positiv natur, och leder till förbättrat tillstånd.  

Det finns flera ingångar i fältet för att studera pedagogik och lärande. Dessa teorier kan 

spänna över behaviorism, kognition och kontext för att nämna tre exempel av övergripande 

fält eller perspektiv. Kort sammanfattat handlar det om stimuli-respons, inre processer som 

stadier och konstruktion av kunskap, eller hur lärandet är kopplat till den kontext lärandet 

sker i. De behavioristiska perspektiven kan tolkas som att kunskap i sig inte existerar utan är 

responser på yttre stimuli. Behavioristiska perspektiv har ifrågasatts av kognitiva perspektiv 

där kunskap antas kunna konstrueras och existera i en individ vilken kan lära sig saker utan 

betingning. Det sociokulturella perspektivet tar även upp att denna konstruerade kunskap är 

beroende av kontextuella faktorer då en kunskap inte nödvändigtvis kommer till sin rätt eller 

kan användas efter att den blivit ”inlärd” (Säljö, 2010). Det bär frågan vidare till att kunskap 

är beroende av den kontext i vilken den lärs i. Det lyfter frågor om transfer, alltså 
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överföringen och tillämpningen av kunskap, färdighet eller attityd till en annan kontext, men 

det rör även frågor om gruppdynamik utifrån att dessa kan utgöra del av kontexten och att 

flera individer kan lära lika eller olika beteenden och samspelar i kontexten i sin 

gemensamma förståelse av världen. 

Hur beskrivas utbildning? Nationalencyklopedin (2015) beskriver utbildning som 

”systematisk undervisning och träning som ger kunskaper och färdigheter för visst yrke och 

ofta ger viss formell kompetens e.d. för detta”. Docherty (1996) pekar på att utbildning kan 

ses som en process vilken är både medveten och planerad. Utöver det genomförs utbildning 

även av någon form av utbildningsorganisation.  

Lärande och utbildning är två kategorier som kommer återkomma utifrån den litteratur som 

ligger till underlag för studien. Jag har valt att här komma med en bild av hur andra beskriver 

dessa kategorier eller begrepp för att ha en ingångspunkt att jämföra med senare. 
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2. METODBESKRIVNING 

2.1 Design 

Den här uppsatsen ämnar vara en teoretisk studie i form av en litteraturstudie. Jag tolkar 

litteraturstudie som mer omfattande än vad Bryman (2011) kallar litteraturgenomgång, vilken 

lämpligen borde ligga under den teoretiska referensramen och tidigare forskning. Patel och 

Davidson (2011) pekar på sammanfattning och analys som syfte med litteraturgenomgången. 

En sådan genomgång bör resultera i någon form av precisering av området. Istället för att 

göra en litteraturgenomgång och sedan en studie med tillhörande resultat på ytterligare 

litteratur gör jag i denna studie huvudsakligen genomgång och studie tillsammans.  

Bryman (2011) listar frågor att besvara genom en litteraturgenomgång som: Vad är redan 

bekant eller känt på området? Vilka begrepp och teorier är relevanta för området? Vilka 

metoder och forskningsstrategier har tillämpats på området? Finns det några viktiga 

motsättningar? Finns det några motsägande eller inkonsekventa resultat? Finns det några 

frågor som inte besvarats? Dessa frågor, specifikt de om motsättningar, motsägande eller 

inkonsekventa resultat, ligger bakom och har inspirerat studiens syfte och frågeställningar 

genom att ge en första tanke om vad som sker i en litteraturgenomgång, och vad jag då skulle 

kunna leta efter och fundera kring vad gäller studiens ämne. 

Metod för studien är inspirerad av vad Forsberg och Wengström (2013) beskriver när de 

skriver om litteraturstudie. Eftersom jag varit intresserad av att fördjupa mig i ett begrepp och 

dess betydelse verkade det lämpligt att använda någon form av begreppsanalys, vilket hos 

Forsberg och Wengström (2013) beskriver som ett sätt att förtydliga och öka förståelsen för 

ett fenomen genom att göra en analys och syntes på begreppets meningsinnehåll. Forsberg 

och Wengström (2013) fortsätter med att inkludera diskriminationsanalys som en 

underliggande metod till begreppsanalys, och den används när det råder olika mening om ett 

begrepps betydelse, där analysen då ställer närliggande eller besläktade begrepp och 

synonymer mot varandra genom analys och tolkning. Forsberg och Wengström (2013) ger 

dock inga vidare beskrivningar eller någon genomgång av tillvägagångssätt för hur dessa 

tolkningar, analyser och synteser ska gå till. Jag tar stöd av Walker och Avant (2005) i att 

bearbeta Forsberg och Wengbergs beskrivningar.  Walker och Avant (2005) menar att det 

finns tre vägar att närma sig teorikonstruktion, nämligen syntes, härledning och analys. En 

omsorgsfull begreppsutveckling anses vara grunden för alla försök att beskriva eller förklara 

ett fenomen. Vidare menar de att det finns flera strategier för teorikonstruktion. De menar att 

en strategi sällan ger en fullvärdig teori utan att det är lämpligt att använda flera strategier vid 

konstruktion. Som stöd ställer de upp nio strategier som utgår från tre elementen av teori: 

begrepp, påstående och teori. Dessa tre element korsas med de tre vägarna; syntes, härledning 

och analys. Walker och Avant (2005) ger själva inget uttryck för diskriminationsanalys, men 

de beskriver att en begreppsanalys används för att klargöra eller omdefiniera ett befintligt 

begrepp. 

Den metod jag använt utgår från att jag samlar in data genom litteratur utifrån urvalskriterier, 

vilka listas nedan. Litteraturen bearbetas genom tolkning, varpå analys och syntes följer. 

Efter analysen följer vidare tolkning av innehållet. 
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2.2 Datainsamling, bearbetning och analys 

Urval och datainsamling utgår från litteratur hämtad från kurser som lett upp till denna 

uppsats. Dessa har varit fristående kurser i Pedagogik 1 och 2 vid Linköpings universitet, 

under hösten 2012 och våren 2013. Jag valde att göra en sökning via Google för att se hur 

UNESCO och Europakommissionen yttrar sig kring begreppen. En utvidgning av litteratur 

består av forskning publicerade i artiklar sökbara i databas. Vidare litteratur är litteratur 

rekommenderad från personer på institutionen för beteendevetenskap och lärande på 

Linköpings universitet samt visst bekvämlighetsurval av tillgänglig litteratur. Slutligen 

tillkommer litteratur som refererats till från litteratur i övriga urvalsgrupper. En uppställning 

av urvalsgrupper är således 1) tidigare kurslitteratur, 2) UNESCO och Europakommissionen, 

3) artiklar sökta i databas, 4) rekommenderad litteratur och 5) refererad litteratur. 

Jag har avgränsats sökning i databaserna till databaserna DiVa och ERIC. I centrum för 

sökning stod definitioner för begreppet icke-formellt lärande samt dess engelska översättning 

non-formal learning. En breddning från grundbegreppet gjordes genom sökning på non-

formal education och icke-formell utbildning. Avgränsningar ligger även på peer-reviewed 

och fulltext, och i DiVa att endast se till forskningspublikationer och bortse från 

studentuppsatser. Översiktlig granskning av litteraturen har utgått från hur dessa definierar 

det aktuella begreppet och/eller närliggande begrepp, vad man inkluderar och vad man 

exkluderar samt om det finns vidare resonemang kring begreppen i sig. Vidare har en 

översiktlig granskande läsning skett för att exkludera texter vilka inte inkluderat definitioner 

av begreppen ifråga utan istället talar om andra ämnen eller tagit begreppen för givna.  

Syntes beskrivs som en process av att kombinera enskilda bitar av information vilka tidigare 

antagits orelaterade och skapa en relation mellan dessa (Forsberg & Wengström, 2013; 

Walker & Avant, 2005). Arbetet beskrivs som att samla och/eller tolka data. Analys å sin sida 

beskrivs som ett sätt att bryta ned något för att kunna se delarna och relationen mellan 

delarna. Det används då för att klargöra, omdefiniera eller spetsa till en definition. I den här 

studien har jag valt att bearbeta texten genom att läsa den flera gånger och tolka vad 

författarna menar genom att beskriva med egna ord. Utifrån denna tolkning har jag analyserat 

genom att ta ut vad jag tolkat vara definierande och meningsbärande nyckelord som 

författarna valt att använda vid sina preciseringar av begreppen ifråga. Efter denna analys har 

jag försökt göra en syntes genom att sätta samman definitionerna. Denna syntes sker delvis 

genom att ställa upp och sätta samman modeller som finns i eller framkommer av litteraturen. 

För att se vilka termer och delar av definitionerna, så som attribut, som är unika eller 

karaktäristiska för varje begrepp, vad som urskiljer dem, har begreppen slutligen tagits 

genom modellerna och ställts sida vid sida för en sista analys. I den sista analysen har jag 

försökt skala bort all karaktäristik som vid den tidigare syntesen framkommit som 

överlappande mellan begreppen, för att komma åt vad som är mer unikt hos varje begrepp.  
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3. RESULTAT DEL 1: UNDERLAG 

Resultatdelen kommer behandla den litteratur som utgör studiens dataunderlag. Dispositionen 

för resultatkapitlet följer en uppställning av hur underlaget ger perspektiv på först lärande 

respektive utbildning för att sedan fortsätta med en bearbetad tolkning av underlagets 

definitioner av formell, icke-formell och informell uppdelat efter de övergripande 

kategorierna lärande eller utbildning. Utöver dessa begrepp tillkommer definitioner och 

begrepp som kan anses närliggande men inte nödvändigtvis befinner sig på samma 

begreppsnivå. 

Att ta med globala och överstatliga perspektiv presenterar en bild tänkt att vara applicerbar på 

alla underliggande definitioner eller slå fast en gemensam referensram att diskutera utifrån 

mellan länderna som ingår i gemenskapen. Dessa perspektiv gör ett antagande i att alla parter 

som ingår i gemenskapen antar den form och de definitioner som dessa gemenskaper ställer 

upp. På så vis är fastställda definitioner från globala och överstatliga gemenskaper 

definitioner som bör vara generellt och universellt applicerbara. De två texterna som hanteras 

är en rapport från UNESCO (2012) och en rapport från Europakommissionen (2005). De 

båda texterna har något olika ingångar och hanterar något skilda begrepp. UNESCO hanterar 

enbart lärande medan Europakommissionen huvudsakligen hanterar utbildning som begrepp 

i sin löptext, dock övergår Europakommissionen till formen lärande när de går in i diskussion 

och beskrivning av det som menas vara informellt. Europakommissionen (2005) inkluderar 

även en lista över termer i sina bilagor vilka ger definitioner till flera begrepp. Denna lista 

inkluderar flera, om inte alla, av de begrepp som vidrörs i denna studie. Alla dessa termer och 

definitioner har inte inkluderats i denna studie, delvis för att ge plats, men även att de i vissa 

fall överensstämmer med definitioner i den inkluderade litteraturen nedan. 

Litteratur rekommenderad från Institutionen för beteendevetenskap och lärande inkluderar 

Myers, Conte, och Rubenson (2014) samt Billett (2004). Grundläggande och översiktlig 

litteratur, vilken utgjort en bakgrund för studenter där begrepp finns med, har utgått från 

Svensson (2009), Illeris (2007), Nilsson, Wallo, Rönnqvist och Davidson (2011) samt Hård 

af Segerstad, Klasson och Tebelius (2007). När Svensson (2009) och Illeris (2007) utgör 

introduktion och översiktsverk, ger Nilsson et al. (2011) en ingång mot HR-området medan 

Hård af Segerstad et al. (2007) öppnar bredare mot vuxnas lärande. Litteratur ur databaser 

kommer från en sådan mångfald av inriktningar att jag valt att inte göra någon djupare 

presentation. Bredden och mångfalden av artiklarnas inriktningar är intressanta men 

uppfattningen att en presentation snarare skulle lägga sig som ett raster framför det innehåll 

studien fokuserar på.  Refererad litteratur utgörs av referenser från de övriga urvalsgrupperna. 

Här inkluderas Coombs och Ahmed (1974), vilka beskrivits som de första att definiera 

begreppet icke-formell utbildning. Borgström (1988) fyller ut en nisch genom sin koppling 

till vuxnas lärande. LaBelle (1982), Bhola (1983) och Hamadache (1991) har förekommit i 

referenser och vid översiktlig granskning uppfattats relevanta för studien. Detta är då 

litteratur som inte framkommit direkt genom den huvudsakliga datainhämtningen i databaser 

eller rekommenderats. 

3.1 Lärande och Utbildning 

I introduktionen beskrevs vissa perspektiv om lärande och utbildning. Jag återkommer här 

med de perspektiv jag uppfattat att underlaget för studien presenterar på dessa begrepp. Att 

det råder skilda perspektiv för dessa två får vissa konsekvenser för definitioner som ges för 

formellt, icke-formellt och informellt. 
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Europakommissionen (2005) utgår från en definition där utbildning ska förstås som att den 

involverar organiserade och ihållande kommunikation för att få till stånd ett lärande. Detta 

lärande i sin tur antar man som varje förbättring av beteende, information, kunskap, 

förståelse, attityd, värdering eller färdighet. Jag anser att denna definition på lärande 

överensstämmer med vad som beskrivits i introduktionen. Även Byström (2013) håller i stort 

med den definition som ges i introduktionen, men lyfter även fram att utveckling förutsätter 

lärande, men att lärande per automatik inte leder till utveckling. Coombs och Ahmed (1974) 

gör poäng av att definiera utbildning inte bara i form av en tid och platsbunden process, så 

som på skolor, eller som mäts med antalet år av exponering. De luckrar upp bilden av 

utbildning för att inkludera eller möjligen likställas med lärande. Coombs och Ahmed (1974) 

menar på att det är viktigare att titta på vad utbildning genererar snarare än hur den är 

konstruerade och strukturerade. 

Utbildning kan, om vi utgår från Svensson (2009), ges två innebörder. Den ena definieras 

som: “utbildning är allt som leder till bildning” (Svensson, 2009, s. 26). En sådan definition 

tillsammans med Svenssons vidare resonemang om att bildning kan ses som synonym till 

begreppet kompetens ger att utbildning ges en väldigt bred betydelse, något Svensson även 

håller med om. Dock menar Svensson att det finns en mer allmängiltig definition som kan 

uttryckas som att: “utbildning är en planerad organiserad verksamhet” (Svensson, 2009, s. 

26). Med hjälp av den senare definitionen som Svensson ger så appliceras de två aspekterna 

planerad och organiserad. 

Nilsson, Wallo, Rönnqvist och Davidson (2011) ger i sin tur en definition på utbildning vilket 

de menar är ett “Samlingsnamn för de aktiviteter som ryms inom ramen för en medveten och 

målinriktad påverkan på den mänskliga utvecklingen.” (Nilsson et al., 2011, s. 204). Nilsson 

et al. (2011) inkluderar här två aspekter som också spelar in, nämligen medveten och 

målinriktad. Nilsson et al. (2011) ger stöd åt att en utbildning är planerad och organiserad, 

eller väl planerad. Här handlar det om att i planeringen besvara vissa frågor. Den tolkning jag 

gör är att dessa frågor utgör en del av vad som gör ett lärande, eller en utbildning, formell, att 

besvarandet av frågorna formaliserar lärandesituationen, ger form åt lärandet eller 

utbildningen. Första frågan kan tänkas vara Varför lära eller utbilda? Nilssons et al. (2011) 

övriga frågor ser ut som följer: Vad ska läras? Vem ska lära? Hur ska lärandet ske? När ska 

lärande ske? Var ska lärandet ske? Genom vad ska lärande komma till stånd? Dessa frågor 

skulle kunna uttryckas som vad Hård af Segerstad, Klasson och Tebelius (2007) kallar för 

didaktiska frågor. Hård af Segerstad et al. (2007)  lyfter fram att inför en utbildning besvara 

frågan om varför kopplad till didaktiska frågor som Vad, Hur, Vem. Utbildningsplanering 

handlar då om aktivt reflekterad handling om varför man väljer att genomföra en utbildning 

inom det valda ämnet, vilka metoder och vilket studiematerial som är relevant och vilken 

målgrupp utbildningen anpassas till.  

3.2 Formell 

3.2.1 Formellt lärande 

“Formal learning takes place in education and training institutions, is recognised 

by relevant national authorities and leads to diplomas and qualifications. Formal 

learning is structured according to educational arrangements such as curricula, 

qualifications and teaching-learning requirements.” (UNESCO, 2012, s. 8) 

När UNESCO (2012) definierar de begrepp denna studie fokuserar på ställs upp definierande 

aspekter för formellt lärande som form av eller som sker inom institutioner erkända av 
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nationella myndigheter vilka delar ut diplom och kvalifikationer. Dessa kriterier bekräftas av 

andra (Cameron & Harrison, 2012; Myers et al., 2014). Ytterliggare formella aspekter här 

struktur i form av studieplan, tidigare kvalifikationer samt lärandekrav vilket verifieras av 

Svensson (2007) som även ger uttryck för betyg och kvalifikationer som grund för antagning 

vid vidare utbildning och arbete. Svensson (2009) hänvisar också formellt lärande till 

skolsystem och skolväsende. Där görs tillägg att uppfostran, undervisning och utbildning inte 

behöver ske inom skolan som kontext utan att lärandet och formning kan ske utanför en 

formell kontext. Jag tolkar formellt lärande med hänsyftning till skolan samtidigt som 

undervisning och utbildning (samt uppfostran) kan anses strukturerande och formgivande.  

Myers et al. (2014) beskriver formellt lärande som en lärandeaktivitet, strukturerad och 

sekventiellt organiserad, där den lärande följer någon form av program för sina studier eller 

som en serie erfarenheter planerade och ledda av en lärare eller tränare samt att de vanligen 

ger någon form av formellt erkännande för prestation under utbildningen i form av certifikat, 

licens, diplom eller examen. Formellt lärande för vuxna ges genom ett system bestående av 

skolor, högskolor, universitet eller andra formella utbildningsinstitutioner som utgör en 

kontinuerlig stegring av heltids-utbildning. 

3.2.2 Formell utbildning 

Hos Europakommissionen (2005) definieras att formell utbildning är något som tillhandahålls 

eller görs tillgängligt genom skolsystemet, högre utbildning och andra formella 

utbildningsinstitutioner vilka vanligen utgör en stegring av heltidsstudier för barn och unga 

vuxna men att det i vissa länder sker en organisering i deltidsdeltagande av vanlig skolgång 

och högre utbildning. 

“…education provided in the system of schools, colleges, universities and other 

formal educational institutions that normally constitutes a continuous “ladder” of 

full-time education for children and young people, generally beginning at age of 

five to seven and continuing up to 20 or 25 years old. In some countries, the upper 

parts of this “ladder” are organised programmes of joint part-time employment 

and part-time participation in the regular school and university system: such 

programmes have come to be known as the “dual system” or equivalent terms in 

these countries.” (Europakommissionen, 2005, s.22) 

Borgström (1988) beskriver den formella utbildningen som kompetensgivande verksamheter 

vilka följer kursplaner godkända av staten. Borgström (1988) anser att dessa representerar en 

väldefinierad och avgränsad sektor. Även Svensson (2009) placerar skolverksamhet och 

formell utbildning inom samma sammanhang. Legitimiteten i formell utbildning menar 

Svensson (2007) garanteras av staten genom “lagstiftning, statlig tillsyn, nationella dokument 

och läroplaner…” (Svensson, 2007, s. 11). Vidare uttrycker Svensson (2007) att betyg ger en 

dokumentation över den studerandes lärande. Formell utbildning för Shrestha, Wilson och 

Singh (2008) är lärande vilken kan intygas av auktoriserade utbildningsinstitutioner. För 

Romi och Schmida (2009) antas formell utbildning mena “traditionell” vars attribut anses 

vara tydligt konstruerad för utbildning, med klasser, lärare, studieplan, examinationer och 

betyg. Romi och Schmida(ibid) menar att formell utbildning är obligatorisk enligt lag med 

närvaroplikt för medborgare eller med deras ord: ” …legally mandated responsibility to 

participate…”(Romi & Schmida, 2009, s.260). Det finns här även en tydlig ståndpunkt och 

emfas på de kognitiva prestationer och standardiserade mål som studenterna är ämnade att 

uppnå. Almers (2009) pekar på att den formella utbildningen är ett hierarkiskt och 
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kronologiskt strukturerat utbildningssystem och den kronologiska strukturen antas vara 

stegvis uppbyggd där varje nytt steg bygger på, eller kräver kvalifikation från tidigare steg.  

Hård af Segerstad et al. (2007) menar att formell utbildning är ett “system av hierarkiskt och 

linjärt uppbyggd skolgång...” (Hård af Segerstad et al., 2007, s. 17). De väljer att, förutom 

grundskola och högre utbildning, inkludera folkhögskolan. De menar att det i formell 

utbildning ska finnas fastställda mål som gäller för alla. Det finns i formell utbildning även 

en stegring i att det “ena steget bygger på det andra” (Hård af Segerstad et al., 2007, s. 18). 

Vad Hård af Segerstad et al. (2007) även lyfter fram är att formell utbildning ska ge formell 

kompetens i form av exempelvis betyg som ska ligga till grund för vidare ansökan inom 

antingen vidare utbildning eller arbetsmarknad. Denna bild överensstämmer med Coombs 

och Ahmed (1974) som även definierar formell utbildning som ett högst institutionaliserat, 

kronologiskt graderat och hierarkiskt strukturerat utbildningssystem vilket bekräftas av andra 

(Bhola, 1983, LaBella, 1982; Negesh, 1996). Coombs och Ahmeds (1974) definition sträcker 

sig från lägre primär skolgång till de översta nivåerna på universitet. Bhola (1983) 

kompletterar genom att inkluderar primära, sekundära och tertiära nivåer av utbildning, där 

den formella utbildningen ses som den mest framträdande formen av leverans för utbildning. 

Formell utbildning ges genom högst formaliserade institutioner med etablerade metoder, 

modeller och former för instruktioner och utvärdering. Formella utbildningsinstitutioner är 

fullständiga institutioner med undervisning som sitt enda uppdrag. Deras mål är att förbereda 

de studerandes framtida liv och under processen följer institutionerna de studerande för att 

gradera och certifiera prestationer inför jobb och status i det omgivande samhället. Bhola 

(1983) menar att distinktionen mellan formell-, icke-formell- och informell utbildning görs 

utifrån en institutionell kontext av den utbildningstjänst som levereras och naturen av 

instruktionsprocesser och mål. LaBelle (1982) tillägger att ”Formal educational 

characteristics reflect hierarchical ordering, compulsory attendance, admissions requirements, 

standardized curricula, prerequisites, and certificates.” (LaBelle, 1982, s.163).  

Nilsson et al. (2011) utgår i sitt material från den aktivitet vari lärande uppstår och vilken 

effekt aktiviteten får. Man använder begreppet utbildningsaktivitet kopplat till formell och 

icke-formell. Formella utbildningsaktiviteter är både för Byström (2013) och Nilsson et al. 

(2011) planerade och organiserade och kan ske internt och/eller externt, vilket jag antar avser 

om aktiviteten sker på arbetsplatsen eller hos annan utbildningsanordnare. Man ger vissa 

exempel på aktiviteter som föreläsning eller kurs. De formella utbildningsaktiviteter kopplar 

både Byström (2013) och Nilsson et al. (2011) till lärandet av påståendekunskap, vilken de 

anser generell till sin karaktär. I resonemang kring effekten av ett lärande pekar Nilsson et al. 

(2011) på begreppet formellt lärande som något i stil med ett resultat. Byström (2013) 

tillägger att formella utbildningsaktiviteter följer kursplan, har fastställda mål, föregås av 

ansökan samt att kursintyg utfärdas.  

Hamadache (1991) utgår som Coombs och Ahmed (1974) från bilden att skolan inte utgör 

och inte kan anses vara den exklusiva miljö vari lärande sker. Hamadache (1991) antyder 

vidare att ett ensamt system inte på egen hand kan ordna ett fullvärdigt lärande, eller för den 

delen, hålla auktoritet över en individs fullständiga lärandepotential. Utbildning och lärande 

kan från Hamadache (1991) ges en vidare bild där det går utanför vad som traditionellt 

innebär undervisning eller skolning, inom vilken det ges diplom och formell validering. 

Hamadache (1991) lyfter i sin artikel att när han möter begreppet utbildning definieras det 

som organiserad och upprätthållen kommunikation utformad för att föra fram ett lärande. Ur 

en sådan definition menar Hamadache (1991) att det allmänna talet om utbildning utgår från 

ett institutionellt perspektiv som exkluderar en bredare bild av vad utbildning kan innebära. 
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Där gör Hamadache (1991) en skillnad på vad utbildning är och vad som sammanfattar 

aktiviteter som sker spontant eller sker utanför skolan och ändå genererar ett lärande. Den 

formella utbildningen för Hamadache (1991) skiljer sig från icke-formell utbildning genom 

att den sker inom en institution med permanent anställda lärare inom ett ramverk av statiska 

eller fastställda studieplaner. Hamadache (1991) menar att den formella typen av utbildning “ 

is characterized by uniformity and a certain rigidity, with horizontal and vertical structures 

(age-graded classes and hierarchical cycles), and universally applicable admission criteria” 

(Hamadache, 1991, s.113). Hamadache utvecklar det till att inkludera klasser graderade med 

betygsättning av ålder och hierarkiska cykler och formen inkluderar även universella och 

allmängiltiga ansökningskriterier. Utbildningarna är tänkta att vara universella, sekventiella, 

standardiserade och institutionella, vilket antas generera en viss grad av kontinuitet. 

Hamadache (1991) menar vidare att det finns en gråzon mellan formell och icke-formell 

utbildning när det kommer till vilka som verkar inom dessa fält. Det kan röra sig om 

utbildade lärare inom icke-formell utbildning såväl som icke-professionella utbildare inom 

formell utbildning. 

3.3 Icke-formell 

3.3.1 Icke-formellt lärande 

“Non-formal learning is learning that has been acquired in addition or 

alternatively to formal learning. In some cases, it is also structured according to 

educational and training arrangements, but more flexible. It usually takes place in 

community-based settings, the workplace and through the activities of civil 

society organisations. Through the recognition, validation and accreditation 

process, non-formal learning can also lead to qualifications and other 

recognitions.” (UNESCO, 2012, s.8) 

Icke-formellt lärande beskrivs hos UNESCO (2012) som ett lärande vilken sker utöver eller 

som alternativ till formellt lärande. Det innebär att det måste finnas ett formellt lärande i 

grunden för att särskilja ett icke-formellt lärande. Det kan dessutom vara strukturerat i 

enighet till utbildnings- eller träningsprogram men är i så fall mer flexibelt. Ingen tydlig 

precisering för innebörd av “flexibelt” framkommer. Lärandet sker inom en 

gemenskapsbaserad situation, på arbetsplats eller genom aktiviteterna inom 

civilsamhällesorganisationer. Här inkluderas aspekter kring situationer vari lärandet kan ske, 

så som på arbetsplats, inom en gemenskap samt inom eller genom aktivetet i civilsamhällets 

organisationer. Vidare kan icke-formellt lärande, genom validering och ackreditering leda till 

kvalifikationer eller andra erkännanden. Denna uppställning hos UNESCO (2012) kan göra 

att även icke-formellt lärande blir validerat och får erkännande för den kunskap och 

kompetens individen tillgodogjort sig. 

När Nilsson et al. (2011) diskuterar särskiljning av begreppen placerar man det icke-formella 

lärandet som en mellanposition mellan formellt- och informellt lärande. Man hänvisar bland 

annat till studiecirkeln som aktivitet, vilken här menas landa i en blandform där det 

förekommer både formellt- och icke-formellt lärande. Nilsson et al. (2011) beskriver hur “Det 

icke-formella lärandet visar på svårigheten att renodla olika former av lärande” (Nilsson et 

al., 2011, s. 81). Här framkommer att det finns definitionssvårigheter. Byström (2013) tillför 

att det icke-formella lärandet är både formellt och informellt. Även Illeris (2007) menar att 

icke-formellt lärande är nära besläktat med informellt lärande. Det icke-formella lärandet 

anses vara oplanerat men förekommer ändå i organiserade sammanhang. Illeris (2007) 

hänvisar till att det finns akademiker som dementerat och tillbakavisar icke-formellt lärande 
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som vetenskapligt ohållbart att skilja från informellt lärande. Den enda akademiker som 

Illeris (2007) hänvisar till direkt är Helen Colley men det ges ingen referens.  

Det icke-formella lärandet definierar Myers et al. (2014) som ett strukturerat lärande vilket 

kan inkludera bland annat aktiviteter så som deltagande i kurser som inte ingår i formella 

utbildningsprogram, workshops, seminarier, privatlektioner samt vägledning eller organiserad 

arbetsplatsträning. Icke-formellt lärande kan ske både inom och utanför 

utbildningsinstitutioner. Det kan även täcka in utbildningsprogram för utvecklingen av 

vuxnas skrivkunnighet, grundläggande vuxenutbildning, livs- och/eller arbetsrelaterade 

färdigheter eller program för generella kulturyttringar. Icke-formellt lärande följer vanligen 

ingen stegring som karaktäriseras inom formellt lärande. Det för Svensson (2007) icke-

formella lärandet är, likt det formella lärandet, avsiktligt och målinriktat men sammanhanget 

skiljer sig från ungdoms- och vuxenutbildning. Där förekommer certifikat och intyg, men de 

rena betygen har varit en faktor som oftast och gärna hålls utanför de icke-formella 

utbildningssystemen. Sådana meritsystem kan tolkas gå emot ett bildningsideal som finns 

inom de organisationer som verkar inom sfären för icke-formellt lärande. Svensson (2007) 

menar att detta lärande kan exemplifieras med lärande inom organisationer, på arbetsplatser 

och genom bildningsförbund.  

Hos Hallberg (2011) är icke-formellt lärande ett lärande som uppstår inom ett 

utbildningssystem inte formellt erkänd under det nationella utbildningssystemet. Nilsson, 

Andren, och Engstrom (2014) menar istället att icke-formellt lärande definieras som ett 

lärande som ligger inbäddat i en planerad aktivitet men att aktiviteten inte är explicit uttalad 

att vara en lärandeaktivitet men ändå innehåller viktiga lärandemoment, något som även 

beskrivs hos Duvekot (2009). Icke-formellt lärande för Cameron och Harrison (2012) sker 

genom utbildningsprogram, likt hos formellt lärande, men det ges inte certifikat för icke-

formella utbildningsaktiviteter och det sker heller ingen utvärdering av dessa aktiviteter. 

Brinke, Sluijsmans, och Jochems (2009) menar att icke-formellt lärande karaktäriseras av ett 

avsiktligt lärandemål inom en organiserad kontext men utanför registerföring av kunskap 

genom certifiering. Mok (2011) menar att detta lärande normalt inte leder till certifiering, att 

validering av kunskap inte är en fastställd del av det icke-formella lärandet och att 

valideringen inte är en viktig del för formen på lärande. Mok (2011) pekar på att det icke-

formella lärandet sker frivilligt i motsats till ett mer obligatoriskt lärande inom formell 

utbildning. Mok (2011) problematiserar och menar att icke-formellt lärande snarare är 

frivilligt än att den är beroende av att vara utanför den formella strukturen, och menar att 

lärandet kan ske inom exempelvis efterskolan-aktiviteter eller “extra-curriculum” och menar 

att aktiviteten kan ske inom den formella utbildningens lokaler, och även angränsar till 

formell utbildning, men att denna undervisning inte är obligatorisk. Den lärande förutsätts ha 

för avsikt att lära.  

Det icke-formella lärandet är för Mok (2011) ett lärande där ”… the learning includes both 

learners (recipients) and a/some transmitter(s) and their activities were held outside the 

formal system …” (Mok, 2011, s.12). Det framställs att det är minst två parter som är aktiva 

för en lärandeaktivitetet. Dessa två parter har olika roller i aktiviteten där den ena har ett 

innehåll vilken är tänkt att överföras till den andre parten.  

3.3.2 Icke-formell utbildning 

Europakommissionen (2005) menar att icke-formell utbildning är: 
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“any organised and sustained educational activities that do not correspond exactly 

to the above definition of formal education. Non-formal education may therefore 

take place both within and outside educational institutions, and cater to persons of 

all ages. Depending on country contexts, it may cover educational programmes to 

impart adult literacy, basic education for out of school children, life-skills, work-

skills, and general culture. Non formal education programmes do not necessarily 

follow the “ladder” system, and may have a differing duration.” 

(Europakommissionen, 2005, s.22) 

Något som även presenteras är att om ett lärande inte sker exakt så som definierats för formen 

av formell utbildning är det att klassas som icke-formell utbildning, vilken då kan ske även 

inom lärandesystemen för formell utbildning. 

Shrestha et al. (2008) anser att icke-formell utbildning av vissa används som synonymt till 

informellt lärande, ”The terms nonformal and informal are often used interchangeably.” 

(Shrestha et al., 2008, s.129 ).Coombs och Ahmed (1974) pekar på att det redan under 1960-

talet förts diskussioner kring en sådan form. För Coombs och Ahmed (1974) definieras icke-

formell utbildning som varje organiserad och systematisk utbildningsaktivitet som sker 

utanför ramverket för det formella utbildningssystemet vilken tillhandahåller en utvald typ 

eller form av lärande för en särskilt utvald målgrupp i befolkningen, vuxna som barn. Denna 

bild att den icke-formella utbildningen definieras eller karaktäriseras som organiserade 

utbildningsaktiviteter utanför det statligt sanktionerade formella utbildningssystemet beskrivs 

av flera andra (Bhola, 1983; Borgström, 1988; Hård af Segerstad et al., 2007; LaBelle, 1982; 

Negash, 1996; Shrestha et al., 2008). Det icke-formella utbildningssystemet domineras för 

Svensson (2007) av ett icke-formellt lärande, men organiseras av utbildningsanordnare. 

Dessa utbildningsanordnare förutsätts vara enskilda och/eller separata från formella 

utbildningsanordnare. En precisering görs av Bhola (1983) i form av att det inte är ett 

alternativ till det formella utbildningssystemet eller en genväg för en snabb utveckling av 

befolkningen. Istället ger icke-formell utbildning en andra chans till dem som inte klarat av en 

formell skolgång. Den möjliggör för deltagarna att skaffa sig användbara kunskaper, attityder 

och färdigheter. Formen kan erbjuda en mångfald av lärandeaktiviteter som har direkt 

koppling till ett arbete.  

Vissa tillskriver den icke-formella utbildningsaktiviteten lägre grad av planering och 

organisering än den formella (Byström, 2013; Nilsson et al., 2011). Men Icke-formell 

utbildning kan även ses som organiserad eller halvorganiserad utbildningsaktivitet som sker 

utanför det formella systemet (Almers, 2009). För LaBelle (1982) anses den icke-formella 

utbildningen vara i förväg planerad och ske systematiskt. Processen leder en förbestämd eller 

planerad målgrupp till ett speciellt förutbestämt mål, i likhet med den formella utbildningen. 

Formen är dock inte beroende av sådan fast struktur och standardisering eller att mål uppnås 

och uppfylls till sådan grad som i formell utbildning. Formen kan även definieras, variera och 

utgå från den undervisande och den lärandes avsikter för verksamheten.  

Nilsson et al. (2011) menar att ansöknings- och antagningsförfarande för icke-formell 

utbildning vanligen anses ske mindre formellt. Bland de aktiviteter man väljer att inkludera 

som exempel är cirkelverksamhet, konferenser, självstudier, handledning, studiebesök, 

benchmarking samt föredrag i samband med personalträffar. Man har valt att inkludera 

“etcetera” vilket jag tolkar som att man kunde definiera fler aktiviteter, men väljer att lämna 

listan kort. Även Hård af Segerstad et al. (2007) inkluderar aktiviter som studiecirkel med 

hänsyftning att den inte kräver en fastställd studieplan vilket bekräftas av Negesh (1996). 

Svensson (2007) inkluderar folkhögskolor bland de icke-formella utbildningssystemen, men 



14 

dessa tillskrivs tidvis formella element. Legitimiteten vilar för den icke-formella utbildningen 

i procedurer och system för kvalitetssäkring, istället för de dokument och den lagstiftning 

som finns inom det formella utbildningssystemet. Icke-formell utbildning uttrycks hos 

Shrestha et al. (2008) vara frivillig, inte obligatorisk, och/eller av kompletterande karaktär. 

Hos Negash (1996) är en icke-formell utbildningsaktivitet designad med specifika 

utbildningsmål för en specifik grupp istället för, som hos formell, en generell grupp. Shrestha 

et al. (2008) menar även att icke-formell utbildning ges med hänsyn till lokala deltagare eller 

deltagare som delar gemensamma sociala eller utbildningsmässiga mål. En icke-formell 

utbildningsaktivitet för Negesh (1996) är, olikt formell utbildning, ”not ”a system” of 

interrelated parts like formal education. Non-formal education falls outside defined 

institutional structure and is not bound by age restrictions, time schedules and sequences, 

curriculum boundaries, examinations, degrees and so forth.” (Negash, 1996, s.28). 

Romi och Schmida (2009) uttrycker att icke-formell utbildning är lika skolaktiviteter men 

placerad utanför studieplanen eller inom vad som kan kallas efter- eller utanför-skolan 

aktiviteter. Det kan vara macroinriktade aktiviteter ämnade att förbättra resultat i formell 

utbildning, eller microinriktad aktivitet ämnad att förbättra en individs självkänsla inom något 

område. Coombs och Ahmed (1974) pekar på att icke-formell utbildning likt formell 

utbildning blivit organiserade för att förbättra något som sker inom de informella 

lärandeprocesserna. Man menar att de båda utbildningsformerna (formell och icke-formell) är 

ämnade att förstärka utvalda värderade färdigheter. Det gäller då färdigheter som kan vara 

svåra för individer att skaffa sig snabbt och självständigt genom exponering i vardagliga 

sammanhang. Bhola (1983) ger att icke-formell utbildning är organiserad, men inte fullt ut 

institutionaliserad, den antas ske systematiskt men inte på rutin. Utbildningen och lärandet 

sker generellt i en “utanför skolan” kontext. Trots att det finns institutioner vars enda uppdrag 

är att tillhandahålla icke-formell utbildning ses dessa organisationer generellt som mindre 

formaliserade i sitt innehåll, sin metod och/eller till sin form jämfört med formell utbildning. 

Den största skillnaden ligger här i att icke-formella utbildningsinstitutioner inte är avskilda 

institutioner inriktade på utbildning och undervisning utan verkar bäst i samverkan med andra 

institutioner och verksamheter inom civilsamhället, privat- och offentlig sektor. Problem som 

uppstår är att samordning av utbildning gärna slår samman allt organiserat lärande som sker 

utanför det formella utbildningssystemet som icke-formell utbildning men Bhola (1983) anser 

att termen bör vara reserverad till kortsiktiga, systematiska och problemorienterade 

träningsaktiveteter samt till undervisning inom sociala och politiska färdigheter.  

Romi och Schmida (2009) ger exempel på hur livslångt lärande kan ges relation till icke-

formell utbildning och även situerat lärande kan placeras in i sammanhang som familj eller 

utbildning och att lärandet till sin form är icke-formell. Det icke-formella lärandet vilken 

tillskrivs en större öppenhet, flexibilitet och anpassningsbarhet än det formella ger form till 

icke-formell utbildning. Vidare menar Romi och Schmida (2009) att icke-formellt antingen 

kan ses som placerad vid sidan om, som ett komplement eller som en negation till formellt 

lärande, där det icke-formella lärandet har viss avsaknad av formella element. 

Coombs och Ahmed (1974) menar att en stor skillnad mellan den formella och den icke-

formella utbildningen har att göra med vem som sponsrar eller betalar för 

utbildningsmöjligheten. Det här berör institutionella arrangemang, men även vem som sätter 

upp utbildningsmål och vilka målgrupper anordnaren vänder sig till. Det finns inga skarpa 

gränser mellan dessa former utan istället uppstår inte sällan olika former av hybridprogram 

mellan utbildningsformerna.  
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Hamadache (1991) menar att icke-formell utbildning inkluderar alla situationer av 

undervisning eller instruktioner där undervisare och de lärande medvetet uppmuntrar till 

lärande, en lärandesituation båda parter söker uppfylla. Hamadache (1991) bekräftar Coombs 

och Ahmed (1974) och gör en kompletterande uppställning där den huvudsakliga karaktären 

av icke-formell utbildning kan listas som: a) bestående av organiserad eller strukturerad 

aktivitet; b) formgiven för en identifierad målgrupp; c) organiserad för att uppnå ett 

specificerat lärandemål; och d) att aktiviteterna sker utanför det etablerade 

utbildningssystemet och är ämnat för de individer som inte är inskrivna i skolan (Hamadache, 

1991, s. 113). Hamadache (1991) menar att icke-formellt lärande är ett fält som är otroligt 

stort som koncept och att en enskild definition av begreppet vore omöjlig och meningslös att 

ge. Ändå listar Hamadache (1991) en handfull utmärkande drag för icke-formell utbildning 

jag gjort en ansats att översätta:  

1) En mångfald av former. 

2) Den funktionella naturen i dess innehåll i relation till aktuell kontext, dess 

mottaglighet till lokala förhållanden och behov.  

3) Dess specifika, ofta kortsiktiga och avgränsade, mål, för ett område, situation 

eller grupp, studiemålen är formade för att möta specifika behov centrerade 

kring den lärande. 

4) Flexibilitet i implementering. 

5) Heterogena målgrupper. 

6) Mer flexibla antagningssystem än inom det formella utbildningssystemet. 

7) Dess aktiviteter kan vara organiserade och strukturerade men aldrig på rutin. 

8) Dess aktiviteter är ofta organiserade som engångsföreteelser eller inom kortare 

tidsramar än inom det formella systemet. 

9) De använder sig av volontärer eller deltidsutbildare och användandet av icke-

professionell personal, betalda eller volontärer 

10) Självbärande och deltagande. 

      (Hamadache, 1991, s. 114) 

3.4 Informell 

3.4.1 Informellt lärande 

Det informella lärandet sker, enligt UNESCO (2012) 

“in daily life, in the family, in the workplace, in communities and through 

interests and activities of individuals. Through the recognition, validation and 

accreditation process, competences gained in informal learning can be made 

visible, and can contribute to qualifications and other recognitions. In some cases, 

the term experiential learning is used to refer to informal learning that focuses on 

learning from experience” (UNESCO, 2012, s.8) 

Hur det här skiljer sig från en gemenskap och arbetsplats som inkluderas inom det icke-

formella lärandet framgår inte. Även kunskaper och kompetenser hämtade genom informellt 

lärandet kan här ges erkännande, validering och ackreditering och därmed bli mer synliga 

samt leda till kvalifikationer och annat erkännande. Speciellt lyfts fram att experimentellt 

lärande kan klassas som informellt lärande med fokus på lärandeprocess. 

Det informella lärandet beskrivs av Europakommissionen (2005) som något avsiktligt men 

med lägre grad av organisering och struktur vilket kan inkludera lärande händelser och 
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aktiviteter som kan ske inom familjen, på arbetsplatsen, i det dagliga livet, vara självstyrt, 

familjestyrt eller styrt av andra sociala faktorer. Det handlar om på något sätt avsiktlig 

verksamhet, som verkar kunna vara situerat var som helst. 

Hård af Segerstad et al. (2007) placerar informellt lärande som något som sker i vardagen, 

mer eller mindre oplanerat och ger exempel: “information från media, självständig förkovran 

inom hantverk, diskussion med andra kring någon aktuell fråga” (Hård af Segerstad et al., 

2007, s. 18). Hård af Segerstad et al. (2007) avgränsar inte det informella lärandet till en 

specifik tid och plats, istället kan lärandet pågå eller ske när som helst, även under andra 

lärandeaktiviteter. Det informella lärandet kan även för Hård af Segerstad et al. (2007) 

uppkomma i formella utbildningssammanhang. Ett resonemang framkommer som pekar på 

att det i utbildning sker ett samspel mellan vad som sker på lektion och vad som sker utanför 

lektion. Nilsson et al. (2011) placerar informellt lärande i det dagliga arbetet. Åtgärder för 

informellt lärande definieras som åtgärder som sätts in för att förbättra förutsättningar för att 

informellt lärande kan ske. Här inkluderas då att förändra artbetsuppgifter, arbetsformer och 

arbetsorganisation eller öka rörligheten bland de anställda. Man väljer även att inkludera 

självstyrt lärande när det gäller utförande av arbetsuppgifter. Nilsson et al. (2011) inkluderar 

som exempel på aktiviteter dialoger mellan kollegor, befordran, vikariat, arbetsrotation och 

arbetsutveckling. Både Byström (2013) och Nilsson et al. (2011) menar att informellt lärande 

ger en annan kunskap än formellt lärande i det att kunskapen blir förtrogenhetskunskap och 

att sådan kunskap är mer erfarenhetsbaserad, specifik och kontextbunden, i kontrast till det 

formella lärandets generella påståendekunskap. För Nilsson et al. (2011) är det informella 

lärandet ständigt närvarande och menar att det kunde beskrivas som ett metalärande.  

Illeris (2007) pekar på informellt lärande som ett målinriktat vardagslärande. För att fylla ut 

sin poäng och koppling mellan vardagslärande och informellt lärande tar Illeris stöd från 

Greenfield (Greenfield & Lave, 1982, s. 183, hämtad av Illeris 2007 från Berliner, 1992, s. 

65) som definierar informellt lärande i 8 punkter.  

Informellt lärande enligt Patricia Greenfield citeras nedan: 

1. Lärandet är integrerat i de vardagliga aktiviteterna. 

2. Eleven har ansvar för sin tillägnelse av kunskap och färdigheter. 

3. Inlärningsprocessen är personlig, och de som undervisar är ofta nära eller avlägsna släktingar. 

4. Det finns inget explicit "pedagogiskt program". 

5. Lärandet är en del av det sätt på vilket kulturen förs vidare och bevaras, vilket innebär att stabilitet 

och varaktighet värderas högt inom systemet. 

6. Lärandet sker genom observation och imitation. 

7. Undervisningen sker genom att man demonstrerar den eller de färdigheter som ska läras in. 

8. Eleven motiveras av att han eller hon redan i läroprocessen kan bidra på ett positivt sätt till 

kunskapsproduktionen inom gruppen ifråga. Eleven lär sig genom att aktivt delta i de vuxnas värld. 

(Illeris, 2007, s. 254) 

Exakt vad Illeris (2007) vill åstadkomma med Greenfields lista är otydligt men som riktlinjer 

för förståelsen av informellt lärande ger uppställningen ändå en viss bild. Här bekräftas 

vardagliga aktiviteter där den lärande har ett eget ansvar för en personlig inlärningsprocess 

utan explicit pedagogiskt program. Lärandet kan ges en socialiserande funktion för 

bevarandet av ett kulturellt system genom observation och imitation med undervisning 

genom demonstration av färdigheter där motivationen ligger i att den lärande kan bidra 

positivt till kunskapsproduktion inom den egna gruppen. 

Svensson (2007) menar att informellt lärande är ett spontant lärande. Det informella lärandet 

antas vara ständigt närvarande, även under andra former av lärandeaktivitetet. Det informella 
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lärandet kan vara oavsiktliga konsekvenser vid lärsituationer. Svensson (2007) menar att den 

här formen av lärande huvudsakligen är omedveten vilket får medhåll av Duvekot (2009). 

Enligt Almers (2009) är informellt lärande ett lärande som sker utanför formella och icke-

formella utbildningssystem, ett lärande utifrån vad vi upplever i vår interaktion med vår 

omgivning. Informellt lärande kan även beskrivas som ett lärande vilket uppstår genom 

dagliga aktiviteter på jobbet, i familjen eller på fritiden (Cameron och Harrison, 2012; 

Duvekot, 2009; Nilsson et al., 2014). Duvekot (2009) tillägger att lärandet inte är planerat 

eller organiserat. Vidare leder det informella lärandet generellt inte till någon form av 

certifiering (Brinke et al., 2009; Duvekot, 2009). Brinke et al. (2009) menar att informellt 

lärande likställs med icke-sponsrat lärande.  Lärandet antas ske på eget initiativ och kan ske 

individuellt eller i grupp. Vidare antas informellt lärande ske oavsiktligt och ostrukturerat. 

Shrestha et al. (2008) menar också att det informella lärandet sker ostrukturerat och 

oavsiktligt. Det är kunskaper och färdigheter som händelsevis råkar uppstå genom alldagliga 

och vardagliga aktiviteter. 

För det informella lärandet menar Myers et al. (2014) att det följer ännu lägre organisering 

och struktur än både formellt och icke-formellt lärande Det innehåller ingen eller väldigt liten 

tillförlitlighet i förbestämda riktlinjer för sin organisering, leverering och bedömning även om 

det måste genomgås med den specifika avsikten att utveckla någon färdighet eller kunskap. 

Informellt lärande kan inkludera aktiviteter som sker på arbetsplatsen men även vilken annan 

ostrukturerad lärandeaktivitet som kan ske genom självstyrt, familjestyrt, arbetsplatsstyrt eller 

styrt med annan grund. Med informellt lärande avser Borgström (1988) lärande som sker 

utanför organiserad utbildning. Jag gör ett antagande att Borgström menar att icke-formell 

utbildning inkluderas i “organiserad utbildning”. Vidare anses att det informella lärandet kan 

ses som ett kontinuum vilket täcker vitt skilda fenomen, där ena sidan utgörs av lärande som 

sker medvetet och avsiktligt, vilket menar motsvarar självstyrt lärande, medan andra sidan av 

detta kontinuum syftar till lärandet som sker omedvetet genom en form av vardagsinlärning. 

Bland vad som kan inkluderas under detta kontinuum inkluderar Borgström “socialisering 

genom uppfostran och avsiktligt, målmedvetet kunskapssökande” (Borgström, 1988, s. 43). 

Mellanskiktet av kontinuumet utgörs av en medvetenhet kring att lärande sker trots att det 

inte var syftet med aktiviteten, det vill säga ett medvetet men oplanerat lärande. Borgström 

(1988) hänvisar vidare till LaBelle (1982) som har en modell där inlärningsformerna (formell, 

icke-formell och informell) kan ha karaktäristik från varandra. Därmed introduceras att de 

olika inlärningsformerna har drag vilka utgör deras karaktär. Dessa drag kan ändå befinna sig 

i de andra inlärningsformerna, utan att dessa byter form. LaBelle (1982) ger en definition där 

det informella lärandet definieras som det lärande en individ tillgodogör sig genom kontakt 

med sin omgivning vilket genererar en sorts vardagslärande. 

Informellt lärande för Hamadache (1991) är sådant lärande som är resultatet av situationer 

där endera, men inte båda, av parter i en situation har en avsikt att lärande ska ske. Här 

hamnar en fråga om medvetenhet även hos den externa som ska verka främja för ett lärande 

och hos den som ska lära. 

3.4.2 Informell utbildning 

För Coombs och Ahmed (1974) är informell utbildning 

”…the lifelong process by which every person acquires and accumulates 

knowledge, skills, attitudes and insights from daily  experience and exposure to 

the environment – at home, at work, at play; from the example and attitudes of 

family and friends; from travel, reading newpapers and books; or by listening to 
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the radio or viewing films or television. Generally, informal education is 

unorganized and often unsystematic; yet it accounts for the great bulk of any 

person’s total lifetime learning – including that of even a highly “schooled” 

person.” (Coombs and Ahmed, 1974, s.8) 

Informell utbildning beskrivs hos Coombs och Ahmed (1974) som en generellt oorganiserad 

och osystematisk process vilken utgör den huvudsakliga massan av en persons totala livlånga 

lärande. 

Bhola (1983) ger att informell utbildning kan ses som den oorganiserade livslånga processen 

genom vilken individen tillskansar sig kunskaper, färdigheter och attityder genom erfarenhet 

och kontakt med andra. Den informella utbildningen ger en viktig grund men den kan inte 

ersätta formell eller icke-formell utbildning. Informell utbildning uppstår genom sociala 

institutioner så som familj, kamratgrupper, arbetsgrupper eller liknande. I det moderna 

samhället kommer även den informella utbildningen genom massmedia och institutioner som 

ger offentlig, allmän och publik information eller kultur. Den informella utbildningen har en 

viktig funktion för överförandet av värderingar, färdigheter och kulturella normer mellan 

generationer. Processen i den informella utbildningen sker genom ett samspel mellan den 

lärande och dennes omgivning och den lärande anser eller upplever sällan att den utvecklar 

eller förändrar sina värderingar och/eller färdigheter. Här uppstår två perspektiv där 

institutioner kan ha som sekundärt syfte med sitt innehåll att formge och socialisera en 

mottagare, vari avsändaren avser vad som kan ses som icke-formell utbildning, medan 

mottagaren inte behöver ha för avsikt ett lärande vilken istället sker omedvetet och då faller 

inom en informell utbildning. Hamadache (1991) placerar den informella utbildningen som 

en underkategori till slumpmässig utbildning. 

3.5 Kommentarer, tillägg och alternativa närliggande begrepp 

Europakommissionen (2005) ger definitioner på lärandeaktivitet som en aktivitet där någon 

av de inblandade parterna har för avsikt att lärande ska ske genom aktiviteten. Vidare 

behöver aktiviteten, för att räknas som en lärandeaktivitet, vara organiserad för att uppnå 

syftet med lärandet på något sätt. Med avsiktligt lärande menas ett lärande där individen har 

som avsikt att utveckla bestående kunskap, färdighet, kompetens eller attityd. Avsikten att 

lära ska vara formulerad av antingen den lärande eller annan inblandad part innan aktiviteten 

påbörjas för att kunna räknas som avsiktlig. Man utgår ifrån att det i praktiken alltid sker 

någon form av organiserande handling inför ett avsiktligt lärande, där organiserat lärande 

preciseras som ett planerat mönster eller sekvens med explicita eller implicita mål vilka 

involverar en tillhandahållande agent vilken sätter upp en lärandemiljö och metod för 

undervisning genom vilken kommunikation blir organiserad. Vidare uttrycker 

Europakommissionen (2005) att lärandeaktiviteter alltid utgörs av en eller flera enskilda 

läraktiviteter. En läraktivitet preciseras som en enhet av metod och ämne. Varje gång någon 

av dessa två element(metod eller ämne) skiftar förutsetts en ny läraktivitet vara aktiv. Denna 

form av läraktivitet antar man vara den minsta beståndsdelen som används för att precisera 

och klassificera lärandeaktivitet. Europakommissionen (2005) har även med en uppställning i 

form av ett flödeschema som stöd för att klassificera lärandet som sker i en aktivitet. 

Flödesschemat följer besvarandet av frågor på aktiviteten i fråga: Sker aktiviteten med avsikt 

att lära? Sker aktiviteten institutionaliserad? Ingår aktiviteten i det nationella ramverket för 

kvalifikation (national framwork for qualification, NFQ)? Här ges då en form av kontinuum 

där vi ser en gradering från:  

ingen lärandeaktivitet -> informellt lärande -> icke-formell utbildning-> formell utbildning  
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Myers et al. (2014) beskriver en fjärde kategori, vilken inkluderas hos Europakommissionen 

(2005), i form av incidental learning, som sker tillfälligt eller slumpmässigt utan intention att 

lära. Myers et al. (2014) menar att denna form av lärande är svår att fånga empiriskt samt 

problematisk att influera genom politiska medel. De väljer vidare att inte inkludera denna 

form av lärande i sin studie, men det är ändå en fjärde form. Myers et al. (2014) har bearbetat 

en modell, vilken ursprungligen kommer från Europakommissionen (2005). Modellen 

inkluderar fyra former för lärande och ger en indelning av dessa som att slumpmässigt 

lärande placeras som icke-avsiktligt, medan övriga tre anses avsiktliga. En vidare indelning 

ger att slumpmässigt och informellt lärandet grupperas som ostrukturerade, medan icke-

formellt och formellt lärande grupperas som strukturerade.  

Oavsiktlig Avsiktlig 

Ostrukturerat Strukturerad 

Slumpmässigt Informellt Icke-formellt Formellt 

Figur 1. Myers et al., 2014, s. 3 

Billett (2004) anser att man bör definiera något utefter vad det är istället för genom 

negationer eftersom det inte lyfter fram vad som är karaktäristiskt eller säger något om 

kvaliteten i vad som studeras eller definieras, i det här fallet, icke-formellt eller informellt. 

Billett (2004) menar att i diskursen kring lärande okritiskt görs antagandet att 

lärandeinstitutioner utgör det formella och strukturen för en legitim lärandeupplevelse. Billett 

(2004) menar att ”teaching and learning are commonly, albeit erroneously, held to be 

synonymous” (Billet, 2004, s.1). Billett (2004) menar att lärande på exempelvis en 

arbetsplats, vilken sker med avsaknad av kvalificerade lärare och klassrumslik interaktion, 

ofta ses som underlägsna till lärande som sker eller uppstår inom en utbildningsinstitution. 

Att beskriva en miljö eller situation som antingen informell eller formell gör antagandet att 

det finns ett deterministiskt eller absolut förhållande mellan situationen i vilken lärandet sker 

och förändringen som sker i individen. Det ignorerar helt rollen hos individen som 

konstruerar upplevelsen och vilket lärande som uppstår genom upplevelsen. För Billett 

(2004) kan även de mest strukturerade lärandeupplevelserna bara ge form åt en individs 

inlärning. Individen måste då ignorera det mesta av sociala förslag för att kunna vidmakthålla 

sitt eget syfte och riktning. Individer sysselsätter sig aktivt i processer för att förstå värdet i 

vad de upplever och hur de kan agera med upplevelsen för att lära sig. Individer väljer hur de 

ska agera gentemot, och vad de har konstruerat, från en upplevelse, medan social sedvänja 

kan ge olika grad av tryck på en individs åttaganden med en särskild kunskap. 

UNESCO (2012) introducerar experimentellt lärande, men vad som menas framgår inte och 

författarna inkluderar inte någon vidare definition kring begreppet annat än att det kan klassas 

som ett informellt lärande med fokus på lärandeprocessen. Spontant lärande presenteras hos 

Svensson (2007). Det spontana lärandet kan vara antingen synonymt med, eller en 

övergripande kategori till informellt lärande, men Svensson (2007) är otydlig med vilket som 

gäller. Spontant lärande och informellt lärande kopplas hos Svensson (2007) till tyst kunskap 

vilken uppstår genom våra erfarenheter. Hamadache (1991) lyfter fram spontan utbildning 

(”random” eller spontaneous) som ett lärande genom anpassning eller assimilering av 

situationen och miljön. Spontan utbildning är för Hamadache (1991) en kategori som består 
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av slumpmässig (incidental) och informell utbildning. Slumpmässig utbildning ges här bilden 

av ett lärande där ingen part som är inblandad i situationen har avsikt att ett lärande ska 

uppstå. I sina resonemang kring icke-formellt och informellt lärande väver Nilsson et al. 

(2011) in metalärande och dold läroplan vilka delvis kopplas till begreppet socialisering, där 

jag tolkar författarna i att socialisering på arbetsplatser om hur nya ska tänka och handla som 

något icke-formellt och/eller informellt lärande. Nilsson et al. (2011) lyfter fram det 

metalärande som en form eller alternativ för informellt lärande. Exakt vad de menar med det 

är lite otydligt, men de hänvisar metalärandet till ett lärande som sker “vid sidan om” det 

ordinarie lärandet. Nilsson et al. (2011) ger även uttryck för begreppet självstyrt lärande som 

del av icke-formellt lärandet men ger ingen beskrivning av dess innebörd. En tolkning kan 

vara att koppla det till vad Hård af Segerstad et al. (2007) skriver om självständig förkovran. 

Borgström (1988) presenterar också självstyrt lärande, vilket utgör en ytterlighet på det 

kontinuum som Borgström (1988) anser utgör det informella lärandet. Självstyrt lärande ses 

som ett medvetet-planerat lärande. I mitten av kontinuumet placeras ett oplanerat-medvetet 

lärande medan den andra ytterliggheten, oplanerad-omedveten, anses vara vardagslärande. 

Borgström (1988) placerar begreppet vardagsinlärning som synonym med incidental 

learning, det framkommer inte om dessa begrepp även avser vara synonym till slumpmässigt 

lärande. Illeris (2007) menar att vardagslärandet är ett informellt lärande som inte är planerat 

genom deltagande i aktivitet, men utan inställning eller avsikt för att lärande.  

Både Nilsson et al. (2011) och Knight, Tait och Yorke (2006) introducerar läroplan som 

element i relation till begreppen genom diskussion kring dold läroplan, exakt vad det får för 

innebörd framgår dock inte helt tydligt. Knight et al.(2006) gör även en uppställning i ett 

fyrfältsdiagram där de placerar formellt och icke-formellt lärande som två fält vilka korsas 

med avsiktligt och icke-avsiktligt. Fyrfältsdiagram ger en uppställning med följande 

kategorier:  

1. Avsiktligt formell - Följer en studieplan och kan inkludera instruktioner. 

Genererar någon grad av bemästring över studiemålen, 

2. Icke-avsiktligt formell - Ett lärande utifrån en dold studieplan, alltså någon 

form av metalärande kring studieplanen 

3. Avsiktligt icke-formell - Utan studieplan, med reflektion och självledda 

studier. Ger en formering och förståelse för de bedrifter man åstadkommit, 

4. Icke-avsiktligt icke-formell - Lärande genom att vara eller verka inom något 

aktivitetssystem. 

 

Brinke et al. (2009) presenterar icke-sponsrat lärande och syftar till en kontrast med sponsrat 

lärande. Kontrasten berör vem som betalar för lärandeaktiviteten. Ett lärande som är icke-

sponsrat innebär att det saknas en tredje part, så som en stat, organisation, arbetsplats eller 

formell institution, vilken betalar för och därigenom har makt att dikterar läroplan och 

lärandemål.  

Cameron och Harrison (2012) hänvisar till ytterligare en form av lärande, semi-formellt 

lärande. Det semi-formella lärandet presenteras som ett lärande vilket uppstår vid sidan om 

en annan läraktivitet. Cameron och Harrison (2012) preciserar det semi-formella lärandet 

som ett lärande vilket sker utöver det planerade lärandet vid en läraktivitet. Här ges även en 

gradering i lärandenivåer, kallade” typer”, med uppställningen: Formellt lärande (lärande typ 

I), Icke-formellt lärande (lärande typ II), Semi-formellt lärande (lärande typ III) och 

Informellt lärande (lärande typ IV). 
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LaBelle (1982) gör en uppställning som form med karaktäristik vilket leder till olika resultat. 

Vidare ges exempel på form och resultat som kan framkomma i de olika fälten. 

Uppställningen sker i en figur där formell, icke-formell och informell utbildning vardera 

korsar formella, icke-formella och informella karaktäristik. Man menar att dessa korsande fält 

genererar olika fenomen och resultat vilka jag tolkar som uttryck för den aktuell situation 

som granskas. 

Bhola (1983)  lyfter även fram en form som presenteras som ”alternative formal education”, 

alltså alternativ formell utbildning. Med det menar Bhola (1983) att det kan finnas ett 

utbildningssystem som fungerar som ersättare, vid sidan om formell utbildning. Bhola 

(1983)menar att icke-formell utbildning är kortsiktig medan alternativ formell utbildning 

täcker in samma långsiktighet som formell utbildning. Ett sådant system ligger då parallellt 

men har som målgrupp de som inte kan vara engagerade i lärandeaktiviteter på heltid.  

3.6 Sammanfattning 

Viktigt att minnas vid läsningen är att det råder skillnader i hur begreppen lärande och 

utbildning definieras. Det får konsekvenser för det vidare resonemanget kring formaliteterna 

inom dessa fenomen. Det finns de som utgår från att utbildning kan likställas med vad andra 

menar med lärande, vilket varit samma antagande jag gjort inför studien, men det 

framkommer även perspektiv som tydligt skiljer på begreppen och menar att utbildning är en 

aktivitet som leder till lärande. Det framkommer även motsägelsefulla definitioner och 

påståenden för de olika begreppen vilket beror på att underlaget ger olika beskrivningar vilka 

hamnar i konflikt med varandra. 

När formellt lärande och utbildning presenteras framkommer att det är till formen väldigt 

styrt och förbestämt. Karaktärsgivande element som definierar formen ges vikt åt hög 

institutionalisering, kronologisk gradering av studier, hierarkisk strukturering, obligatorisk 

närvaro, universella antagningskrav, standardiserade studieplaner, fastställda förkunskaper, 

certifikat, fastställda och etablerade metoder, modeller och former för instruktioner och 

utvärdering. Där formella utbildningsinstitutioner har som enda verksamhet att ägna sig åt 

utbildning och undervisning med permanent anställda undervisare och lärare. Flera av 

elementen kommer till uttryck både för både lärande och utbildning, men det finns delar som 

antingen enbart kommer till uttryck eller kommer mer explicit till uttryck för utbildning.  

Formell utbildning antas generera ett formellt lärande. Formellt lärande kan utgöras av 

ledarledda utbildningsaktiviteter. En formell utbildningsaktivitet antas vara planerad och 

organiserad, vilket jag då utgår från att det innebär att ha besvarat och planerat för didaktiska 

frågor. Formellt lärande kan ske genom formell utbildning vilka utförs av nationellt erkända 

myndigheter och institutioner, så som skolsystem, högre utbildning eller andra 

utbildningsinstitutioner med huvudsakligen kronologiskt, hierarkisk, linjär och stegrande 

graderade uppbyggd heltidsstudier, men där deltidsstudier kan förekomma inom den högre 

utbildningen. Det formella lärandet och utbildningen genererar någon form av formell 

kompetens eller kvalifikationer. Kvalifikationerna avkrävs för vidare studier. Formellt 

lärande utgår från fastställda studieplaner med lärandekrav. Organiseringen sker genom en 

etablerad organisation eller institution och följer förbestämda kursplaner och fastställda mål. 

Inför formell utbildning sker en ansökansprocess och lärandet följs upp med examinationer 

vilka genererar kvalifikationer. Vidare görs antaganden att den formella utbildningen följer 

att den utbildande institutionen har legalt mandat och närvaro är obligatoriskt. Här ligger 

alltså en spänning mellan de som anser att formellt lärande och utbildning kan ske hos olika 
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institutioner som är auktoriserade, men även en ytterligare precisering att den formella 

utbildningen kräver obligatorisk närvaro. Innebörden av det kan generera att det enbart är av 

staten sanktionerade skolor där lagen stipulerar närvaro av medborgare, men i en breddad 

kontext kunde det även innebära att ett företag kräver att dess medarbetare genomgår sagd 

utbildning.  

Det icke-formella lärandet skiljer sig genom att de inte sker sekventiellt eller stegrande, men 

är till formen strukturerad. Den kan vara ett lärande som inte följer alla kriterier för ett 

formellt lärande. Det icke-formella lärandet ses som ett alternativ till formellt lärande. Det 

icke-formella lärandet KAN leda till validering, ackreditering och kvalifikationer, men dessa 

element är inte karaktäriserande eller definierande för det icke-formella. Icke-formell 

utbildning kan vara alla ihållande utbildningsaktiviteter som sker utanför den exakta 

definitionen av den formella utbildningen. Om det innebär att formell utbildning definieras 

olika beroende på övergripande institutionalisering innebär det att den formella utbildningen 

är relativ vilket gör den icke-formella utbildningen relativ och svårpreciserad. Det icke-

formella lärandet är ett lärande som kan ske inom en formell lärandesituation, men som inte 

följer de exakta definitionerna för formell utbildning. Det icke-formella lärandet och 

utbildning kan ske i gemenskaper och på arbetsplatser utanför etablerade 

utbildningssammanhang.  

Det icke-formella lärandet är ett strukturerat och avsiktligt lärande som sker utanför den 

formella utbildningen. Icke-formell utbildning är målgruppsanpassad och designad med 

specifika utbildningsmål. Utbildningsmålen fastställs i den icke-formella utbildningen med 

hänsyn till målgruppen och är inte generella och fastställda i förväg. Inom det icke-formella 

lärandet finns en avsaknad av kvalifikationer och examinationer. Lärandet sker på frivillig 

bas istället för obligatorisk och är komplementär till sin karaktär. Det icke-formella lärandet 

kan även vara insprängt i andra aktiviteter utan att vara explicita läraktiviteter men där 

lärandeelement ingår utan avsikt att lärande ska ske. Icke-formellt lärande kunde presenteras 

som en halvorganiserad utbildningsaktivitet inom en utbildningsinstitution där legitimiteten 

vilar i kvalitetssäkrade procedurer och metoder istället för genom lagstiftning.  

Det icke-formella lärandet och utbildningen karaktäriseras av att det sker utanför det 

etablerade formella utbildningssystemet. Den är planerad med målgrupp och utbildningsmål 

men den har mindre fast institutionell struktur och standardisering till sina metoder. Den icke-

formella utbildningen och lärandet genererar inte en standardiserad och generell, allmän 

kunskap. Istället är målgruppen och målgruppens kontext avgörande för innehållet och 

utbildningsmål. Till sin form kvarstår likheter mellan den icke-formella och den formella 

utbildningen i att där finns utpräglat samspel mellan en främjande part och en utvecklande 

part, exempelvis undervisare och lärande. Icke-formella utbildningsinstitutioner bär en annan 

koppling till omvärlden och är inte lika bundna som de formella utbildningsinstitutionerna i 

sin inriktning på generell utbildning, utan kan istället verka tillsammans med andra 

organisationer och sektorer i samhället.  

Den icke-formella utbildningen beskrivs som en aktivitet som huvudsakligen består av ett 

icke-formellt lärande. Som utbildningsform är icke-formella utbildningen lägre eller 

obefintlig i sin planering men fortfarande organiserad. Det ligger en spänning kring vad som 

ingår i begreppen planering och organisering. Det kan vara så att Nilsson et al. (2011) väver 

samman planering och organisering till en enhet när de diskuterar medan Illeris (2007) väljer 

att dela upp begreppen. Då skulle de didaktiska frågorna kunna delas upp mellan dessa 

begrepp. Det kan också vara så att det finns en annan organisering som inte framkommer i 
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texten. Min uppfattning är att organisering kräver någon form av struktur och/eller planering 

i sig, men vad det innebär och dess innehåll i den här kontexten förblir osagd.  

Det informella lärandet innehåller lägre grad av planering och sker oplanerat men avsiktligt 

och medvetet. Det kontinuum Borgströms (1988) klassar som informellt lärande är hos 

Myers et al. (2014) i figur 1placerat inom det spann som utgörs av ostrukturerat lärande där 

vi redan ser slumpmässigt lärande i den oavsiktliga-ostrukturerade kolumnen medan 

självstyrt lärande skulle kunna placeras i den avsiktliga-ostrukturerade kolumnen. 

Även det informella lärandet kan ske i gemenskaper och på arbetsplatser men preciseras som 

att det sker utanför formella utbildningssystem. Det informella lärandet anses vara ett 

avsiktligt lärande med en lägre grad av struktur och organisering vilken kan ske var som 

helst och när som helst och är alltså inte bunden till förbestämda situationella faktorer. Det 

tillkommer även ett nytt begrepp i form av experimentellt lärande vilket inkluderas under 

informellt lärande men som inte ges vidare definition. Genom den vidare utvecklingen av 

läraktivitet med koppling till avsiktligt lärande ges en vidare förståelse där de former som 

generellt diskuteras i form av formellt, icke-formellt och informellt lärande alla uttrycks som 

avsiktliga och därmed bär med sig någon form av i förhand organiserande eller planerande. 

Europakommissionen (2005) ger genom sin uppställda modell uttryck för att en formell 

utbildning ger kvalifikationer utifrån det nationella ramverket för kvalifikationer och då 

måste ske inom statlig eller auktoriserad institution. Med en sådan definition blir icke-formell 

utbildning all utbildning vilken inte ger kvalifikationer enligt ett nationellt ramverk.  

I beskrivning av informellt lärande bekräftar Hård af Segerstad et al. (2007) tid och plats som 

två element vilka inte behöver fastställas för att det informella lärandet ska äga rum. Det 

informella lärandet antas vara ett lärande som sker inom något av en vardagskontext eller vid 

sidan av under annan aktivitet. Illeris (2007) bekräftar avsaknad av läroplan inom det 

informella lärandet genom Greenfields uppställning, men vi saknar istället en uppställning av 

vad en läroplan innebär. Fram kommer även tillägg av tre andra former av lärande beskrivna 

i texten i form av metalärande, vardagslärande och självstyrt lärande varav de första två 

exklusivt tillskrivs kategorin informellt lärande medan självstyrt lärande alternativt placerats 

även som icke-formell. 

Det informella lärandet anses generellt vara ett lärande utifrån interaktion med omgivningen 

eller som oavsiktliga konsekvenser av läraktiviteter. Lärandet utgår från dagliga aktiviteter, är 

oplanerat, ostrukturerat och sker omedvetet. Att även stoppa in spontant lärande som 

alternativ ger konnotationer som kan komplettera synen på det informella lärandet. Även 

icke-sponsrat lärande ger viss förståelse för den kontext utifrån var det informella lärandet 

uppstår. Vidare kan semi-formellt lärande placeras i gränslandet mellan icke-formellt och 

informellt lärande vilket medför andra avgränsningar. Inkluderas semi-formellt lärande på 

samma begreppsnivå ger det att informellt lärandet inte är vad som sker vid sidan om andra 

läraktiviteter, utan enbart sker oavsiktligt, möjligen medvetet, genom interaktion med 

vardagen.  

Den uppställning som Knight et al. (2006) visar kan till viss del överensstämma med den 

uppställning Cameron och Harrison (2012) ger utifrån semi-formellt lärande. Dock så skiljer 

sig dessa åt då Knight et al. (2006) inte explicit hanterar informellt lärande utan istället 

diskuterar dold studie- eller läroplan, som icke-avsiktlig effekt av en formell 

utbildningsaktivitet. Knight et al. (2006) placerar istället, vad andra kallar, informellt lärande 

som ett icke-avsiktligt icke-formellt lärande.  
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Den informella utbildningen ges genom generellt oorganiserad och osystematiska processer i 

vardagen. Dessa processer kan ses genom socialt samspel med en generell omgivning där 

endera av inblandade parter (främjande eller utvecklande) inte har för avsikt att en 

lärandeaktivitet tar plats. Det finns då i den informella utbildningen utrymme för “omedvetet 

lärande”.  

Slumpmässig utbildning utifrån “incidental” som tillfällig, händelsevis, vid sidan av eller 

vardaglig, liknelse eller synonym till vardagslärande. Det är då ett lärande där som, i kontrast 

till ovanstående informellt lärande, saknar avsikt från de inblandade parterna att genomföra 

en lärandeaktivitet. Även begreppet alternativ formell utbildning vilken introduceras och 

placeras vid sidan om den formella utbildningen men inte inom icke-formell utbildning.  

4 RESULTAT DEL 2:  

VIDARE TOLKNING, ANALYS OCH SYNTES 

4.1 Grundläggande tolkning 

Det finns en grundläggande uppdelning mellan formell och informell. Denna dikotomi kan 

ses som en översiktlig indelning av relationen mellan två jämbördiga begrepp men jag anser 

att man bör övergå till ett bredare perspektiv med större omfång av tydligt fastställda termer, 

begrepp och kategorier. Jag har valt att se denna dikotomi som ett verktyg bestående av två 

teoretiska begrepp i form av fullständigt formell, i vilken samtliga attribut eller 

karaktäriserande element är besvarade på förhand och lärandets form anses fullständigt 

färdig, och fullständigt informell/slumpmässig, där samtliga element är omedvetna eller 

frånvarande och lärandet anses uppstå fullständigt slumpmässig. Begrepp kan anses mer 

formella ju fler karaktäriserande element som är fastställda på förhand. Var gränserna i 

indelningen mellan begreppen går är svårare att avgöra då de element som ger begreppen sin 

karaktär behöver definieras som mer eller mindre meningsbärande för det aktuella 

sammanhanget. Det har att göra med att lyckas gå så djupt in i de olika begreppen att 

åtskillnader mellan begreppen kan göras och på så vis bryta ut vilka element som är 

avgörande för begreppens grad av formalitet. Det blir viktigt att lyfta fram de element som 

ligger till grund för begreppen. Problematiskt är att element ges betydelse att formge en 

företeelse, vilket kan medföra att man förbiser kvalitet i mindre formaliserade sammanhang. 

Begreppen uppvisar en mångfald av karaktäriserande element och i underlaget framkommer 

viss överlappning mellan olika begrepp var av somliga verkar kunna ställas i hierarkiska 

relationer i olika begreppsnivå som övergripande och underliggande begrepp. 

Dessa element påverkas i sin tur av vilka som är inblandade i aktiviteten eller företeelsen, de 

inblandade agenterna. Även graden av agenters medvetenhet verkar påverka formaliteten i 

företeelsen. Det finns även en dissonans vad gäller nivån av företeelsen vars form som ska 

avgöras. Företeelser som aktivitet, tillfälle och ramverk har inbördes relationer och perspektiv 

som påverkar precisering av formalitet för olika fall.  

4.2 Lärande och Utbildning 

Det som framkommer i litteraturen är att det råder olika syn på vad lärande respektive 

utbildning är eller definieras, vad de inkluderar och hur dessa fenomen ska särskiljas i 

relation till de begrepp som utgör studiens fokus. Jag gör utifrån underlaget i studien 

tolkningen att utbildning konnoterar form, medan lärande i sig är formlöst.  
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En planerad lärandekontext verkar ha samma definition som utbildning medan lärande kan 

uppstå utanför planerade kontexter. Lärandeaktiviteter är medvetna och har en bas i ämne 

och metod. Att aktiviteten kan ges mer form, och vara mer avsiktlig eller planerad leder mot 

att aktiviteten kan ses som en utbildningsaktivitet. Där framträder en skillnad mellan lärande 

och utbildning, de är två olika fenomen. De är inte varandras motsatser och men ingår inte 

riktigt i samma begreppsram. Lärande kan ske och uppstå i och under utbildning. Men 

eftersom lärande också sker utanför utbildning uppstår fråga om vad motsatsen till utbildning 

kan vara, eller om det är fråga om grad av utbildning. 

Flera delar av litteraturen gör en indelning där man bryter mellan begreppen. Det informella 

ges rollen av lärande medan det från icke-formell sker en övergång till utbildning. Det är 

dock inte alla som gör denna uppdelning, vissa håller kvar i lärande som begrepp i alla steg 

av formalitet, medan andra har utbildning i alla steg. Jag gör i figur 2, utifrån figur från 

Myers et al. (2014), en uppställning av formalitet för utbildning vilken följer en något annan 

uppställning av kriterier vilka förutsätter viss struktur, till skillnad vad som gäller för lärande. 

Figur 2 placerar inte avsikt och strukturering, då överlappning hos fenomenen lärande och 

utbildning gör att dessa termer inte längre har samma fasta värde för de separata fenomenen. 

Det råder naturligtvis även delad mening om dessa fenomens definition och området 

slumpmässig utbildning får ses som högst teoretisk och baserar sig, för mig, endast på 

definitionen att “utbildning är allt som leder till bildning” (Svensson, 2009, s. 26).  
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Figur 2. Relation mellan formaliteter i lärande och utbildning. 

Figur 2 är tänkt att åskådliggöra relationen mellan lärande och utbildning och att litteraturen 

är skriven av olika forskare vilka tillsammans använder och definierar lärande och utbildning 

som utbytbara fenomen. Det vore bekvämt att placeras diskussionen lärande och utbildning i 

bakgrunden och enbart diskutera definitioner för former av lärande men det går inte att helt 

utlämna utbildning ur diskussionen eftersom utbildning verkar röra den organisatoriska nivån 

och inkluderar en spänning mellan planering och organisering. 

4.3 Företeelsen: Aktivitet, tillfälle eller ramverk 

För att klassificera form för en företeelse behövs en medvetenhet, och precisering, om vilken 

kontext eller företeelse som ska definieras. Jag tolkar att det i underlaget inte råder en entydig 

bild över vilken företeelse som diskuteras vid applicering av studiens begrepp. Underlagen 

kan beskriva väldigt övergripande kring utbildning utifrån institutioner och organisation till 

att behandla lärande vid enstaka tillfällen eller till och med aktiviteter som en del av ett 

tillfälle. Figur 3 illustrerar förhållandet mellan dessa företeelser.  Det går att se på företeelsen 

som ett ramverk vilket då rör frågor om organisationen som tillhandahåller möjligheter för 

lärande. Figuren illustrerar även tillfälle, representerad av kolumnerna, som en i tid 

sammanhängande period samt aktivitet som minsta definierbar medveten enhet.   
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4.4 Begrepp och element 

Begreppen från studiens underlag kan ställas upptillsammans med en första översiktlig 

definitionssyntes utifrån de karaktäriserande element som knyts till begreppen i 

litteraturunderlaget. Nedan listas först tre huvudsakliga begrepp, formell, icke-formell och 

informell sedan följer en lista över andra närliggande begrepp som framkommit i litteraturen:  

1. Formell: Avsiktlig, strukturerad, obligatorisk och ledarledd heltidsaktivitet, med 

fastställd universellt antagnings- och förkunskapskrav, planerad efter fastställd läro- och 

studieplan med standardiserat mål och, av finansiär, fastställt lärandekrav, med 

fastställd och etablerad metod för instruktioner och utvärdering, vilken efter 

examinerande validering ger formell kvalifikation, av nationellt erkänd 

utbildningsinstitution vars enda verksamhet är utbildning, med permanent anställd 

undervisare, organiserad hierarkiskt, kronologiskt, linjärt och sekventiell. 

2. Icke-formell: Formell, strukturerad, organiserad, målgruppsanpassad, ej sekventiell 

aktivitet, som inte följer och inte exakt definieras som eventuell formell motsvarighet, 

med låg eller obefintlig planering inom vilket lärandet sker/kan ske, avsiktligt av 

inblandade parter men utöver eller som alternativ till formella aktiviteter och 

utbildningar, vars legitimitet vilar i kvalitetssäkrade procedurer och metoder, vilken sker 

utanför det formella utbildningssystemet, vars lärande genererar målgruppsbaserad-, 

istället för allmän eller generell kunskap. 

3. Informell: Ett för individen omedvetet men avsiktligt vardagskontextbaserat lärande 

vilket sker genom interaktion med individens omgivning, eller oavsiktligt som 

konsekvens av en aktivitet, utanför det formella utbildningssystemet, med låg grad av 

struktur och organisering, vilken kan ske var och när som helst.  

Vidare listar jag andra närliggande begrepp som framkommit i litteraturen: 

 

1. Alternativ formell: En, med det formella utbildningssystemet, parallell utbildning 

utanför det sponsrade utbildningssystemet, vars målgrupp inte kan delta i 

lärandeaktiviteter på heltid. 

2. Icke-sponsrat: Lärandekrav och -mål fastställs inte av utbildningens finansiär.  

3. Semi-formell: Ett lärande som uppstår vid sidan om och utöver det avsiktliga lärandet 

vid en lärandeaktivitet. 

4. Meta: Informellt som sker vid sidan om. 

5. Experimentell: ospecificerat informell. 

Figur 3. Relation mellan utbildning, tillfälle och aktivitet 

Tillfälle 

Aktivitet 

Ramverk 



27 

6. Spontan: ett informellt lärande, genom anpassning eller assimilering vilken sker 

slumpmässigt och utan avsikt från någon part. 

7. Avsiktligt: ett av individen avsiktligt sökande efter kunskap, färdighet, kompetens 

eller attityd av bestående karaktär. 

8. Självstyrd: Informell eller icke-formell, av individen medveten och avsiktlig. 

9. Vardags: Informellt oplanerat lärande genom deltagande i aktivitet utan avsikt för 

lärande.  

10. Slumpmässig: Lärande som sker utan struktur, medvetenhet eller avsikt från någon 

inblandad part. 

Den interna ordningen av ovan uppställda begrepp kan diskuteras då olika litteratur kastar 

om, slår samman eller exkluderar vissa begrepp. Vissa av begreppen kan vi se följer samma 

eller liknande definitioner. De tre begreppen formell, icke-formell och informell har setts som 

huvudsakliga, och utgjort studiens fokus, varför dessa har diskuterats i samtliga avsnitt av 

litteraturkapitlet medan andra begrepp nämns enstaka gånger eller varit återkommande. Att 

diskutera hur element definierar formaliteten i begreppen utgår från att elementen går att 

definiera. De element som framkommer i studien är dock långt från entydiga och de olika 

forskarna ger uttryck för olika definitioner eller bruk av ord för att beskriva liknande 

företeelser. Vissa element kan tolkas som att de är antingen synonymer eller att de går in i, 

eller överlappar varandra. Den tolkning jag gör är att vissa element bör ses som kategorier 

medan andra element är underliggande och karaktäriserande även för kategorin. Element som 

organisering kan definieras utifrån termer som planering eller struktur. Organisation i form 

av struktur har då mer med institutionen som upprätthåller utbildningssammanhang i fråga 

och inte nödvändigtvis tillfället eller aktiviteten då lärandet sker. Element som organisering 

kan ses som kategori då det verkar finnas element som är underliggande vilka definierar vad 

organiserad innebär. Nilsson et al. (2011) framställer en utbildningsaktivitet som planerad 

och organiserad. Som jag uttryckt tidigare ges planering utrymme att definieras utifrån 

didaktiska frågor. Organisering bör på ett liknande sätt definieras utifrån en handfull 

underliggande element vilka Europakommissionen (2005) presenterat som sekvenser eller 

planerade mönster med explicita eller implicita mål där en tillhandahållande agent är 

involverad vilken ställer upp metod och lärandemiljö för undervisning. I båda fallen, 

planering och organisering, kan underliggande elementen identifieras som närvarande eller 

frånvarande. Planering och organisering kan då ses som två övergripande kategorier. 

Huvudsakligen verkar formaliteten för fenomenen utbildning och lärande handla om att på 

förhand bestämma omständigheterna kring ett fenomens underliggande element. Ju fler på 

förhand fastställda element desto mer formellt kan lärande antas vara.  

4.5 Organisering 

I figur 3 gör jag antagandet att en organisation utgör ett ramverk, en institution. Fler 

formerande element gäller om en institution exempelvis om den har en kår fastställd av 

anställda undervisare och lärare. Institutionen kan även vara auktoriserad att validera och ge 

kvalifikationer enligt ett nationellt ramverk för kvalifikationer (NFQ). Ett nationellt ramverk 

för kvalifikationer behöver i sig inte vara jämförbart mellan stater, men det finns processer 

för att etablera ramverk som fungerar överstatligt eller mellanstatligt. Vidare formerande 

element på en utbildning är frågan om närvaro. Närvarokrav kan etableras först om en 

lärandeaktivitets produkt ska valideras i någon form. Närvaro vid en utbildningsaktivitet som 

inte genererar kvalifikationer kan tolkas som det innebär själva valideringen. En utbildning 

som ger kvalifikationer behöver inte nödvändigtvis kräva närvaro då kompetens i ämnet kan 

bevisas med andra metoder. Närvarokrav, i den bemärkelsen det rör sig om, handlar om att 
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validering och kvalifikationer inte kan utgå utan närvaro vid utbildningsaktiviteter. En vidare 

formering av närvarokravs-elementet är den obligatoriska närvaron inte bara för validering 

eller kvalifikation utan från en utomstående sponsor som en stat eller ett företag. 

Frågan om struktur handlar mer om vilken struktur organisationen har och hur dess 

utbildningar passar in i denna struktur. I litteraturen framgår inte vilka olika former av 

struktur som utbildningar och organisationer kan följa. Strukturen kan definiera relationer 

mellan utbildningar, och utbildningsaktiviteter. Strukturen kan då ge element som sekventiell, 

hierarkisk, stegrande och kronologisk gradering vilka utgår från, och tillhandahåller, 

kvalifikationer åt den lärande agenten. Till organisering kan även tillskrivas formering av 

universella antagningskrav, standardiserade studieplaner, fastställda och etablerade 

metoder, modeller och former för instruktioner och utvärdering. Det gäller då inte bara att 

fastställa elementen, utan elementen i sig kan vara mer eller mindre fastställda där 

organiseringen ger större stöd för planeringsarbetet. Vidare formerande element för struktur 

och organisering kan ske genom att vidare fastställa formen för organisationen som 

tillhandahåller utbildningen. I diskussion kring kvalifikationer för antagning till en utbildning 

framkommer en maktaspekt i vilken agent som är ägare av planering för utbildningen, samt 

vem som har rätt till utbildningen och dess innehåll. Den övergripande frågan kretsar kring 

“hur är utbildningen organiserad?”. Här kan vi inkludera det ovanstående elementet av 

kvalifikationer för antagning. Krävs det kvalifikationer? Om det krävs vissa kvalifikationer 

krävs något som kommer innan. En utbildning som kräver kvalifikationer ingår eller kräver 

då någon form av struktur. Men det är inte bara utbildningar med kvalifikationskrav som har 

struktur. 

4.6 Planering 

För att närma oss området planering, behöver vi komma åt vad som går att planera. 

Europakommissionen (2005) menar att informellt lärande utgörs av minst en lärandeaktivitet 

bestående av ämne och metod. Jag antar denna grundläggande definition för en 

lärandeaktivitet och kopplar denna definition till Nilsson et al. (2011) där en utbildning är 

planerad och organiserad. Utifrån planering för lärande i ett ämne kommer en fråga om 

syfte, varför detta lärande, eller denna förändring, ska genomgås. Utifrån lärande som en 

pågående process, vilken är (mer eller mindre) ständigt närvarande, handlar frågan om syfte, 

ifall aktiviteten har medvetet syfte eller ett förplanerat syfte. Ett omedvetet syfte kan här peka 

mot områden som motivation eller drivkrafter som rör det i stunden, för individen, mest 

relevanta. Syftet knyter an till frågan om ämne. Ett lärande behöver inte ett syfte, men en 

utbildning har som förutsättning att det finns ett syfte. Syftet är anledningen till att utbilda, där 

kompetens i ämnet är målet med utbildningen.  

Syftet utgör ett element som kan fastställas, likaså mål och ämne. För att uppnå målet 

framträder metoden som element att fastställa och formalisera. Det måste lyftas fram att det 

finns olika vägar för att fastställa de olika elementen, vilka kan bero på olika faktorer. 

Eftersom lärandeaktiviteter kan avlösa varandra utan att vara planerade kan andra faktorer 

spela in i planeringen av utbildningsaktiviteter. Vid fråga om metod kan det handla om att 

fastställda metoder för aktiviteten istället för omedveten eller flexibel metodanvändning i 

lärandeaktiviteten. Validering och mätning av uppnådd kompetens skulle kunna inkluderas 

som underliggande delelement i metod. När metoden är fastställd framkommer frågan om 

material. Material kan vara studiematerial men kan även inkludera främjande agenter. Kort 

sagt ingår alltid någon form av material som ligger till grund för lärandet. Hänsyn bör tas till 

en lärande agent, agenten hos vilken lärandet och förändringen är tänkt att ske. En 
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främjande agent kan utgöra materialet, men det kan även vara en agent i form av en 

samordnare eller undervisare för utbildningen, vilken då kan fastställa och planera 

utbildningen. Generellt sett kan vi nu säga att ett lärande aldrig sker i ett vakuum utan alltid 

sker på en tid och en plats. Dessa är alltså två ytterligare element vilka kan preciseras och 

förbestämmas.  

Jag menar att generellt är utgångspunken för fokus vid granskning av en företeelse den 

lärande agenten för lärandeaktiviteten, men vid planering för en utbildningsaktivitet talas om 

målgrupp. Med målgrupp definieras vem, eller vilka, den/de lärande agenterna ska vara och 

där kan även appliceras kvalifikations- och antagningskriterier för att få ingå i målgruppen 

som deltagare. Den här processen kan även vändas åt andra hållet där kvalifikationer hos 

lärande agenter kan definiera mål för lärandet. Målgruppsanpassning vid utbildning 

framställs i litteraturen som tillhörande den icke-formella utbildningen där den lärande 

agentens egna mål delvis utgår från dennes kompetens i form av agentens implicita eller 

explicita kvalifikationer och aktiviteten anses icke-formell. I sådana fall ses förbestämda 

kvalifikationskriterier som formaliserande element, medan mål utgår från målgruppen. 

Förbestämda lärandemål kan som element även klassas till formell utbildning baserat på vem 

som fastställt dessa lärandemål.   

4.7 Medvetenhet och planering 

Genom litteraturen framkommer vissa koncept av grundläggande skillnader mellan 

begreppen, där litteraturen fastställer vad som skiljer ett begrepp från ett annat genom att 

peka på ett visst element. Jag tolkar det som att litteraturen pekar på minsta avgörande 

nämnare av element som avgörande brytpunkter vilka skiljer begreppen åt. Men ändå finns 

det stora gråzoner för vilka element som ingår eller kan ingå i ett begrepp. För att kunna 

granska eller bedöma det lärande som sker under en given situation behöver ställning tas till 

vilken aktör som är i fokus. Hamadache (1991) utgår från att det under alla situationer finns 

en aktör som förändras, den lärande agenten, utifrån interaktion med en annan, utomstående 

agent, i dess omgivning. Denna agent kan vara andra individer, föremål, mediering av något 

slag, en form av kommunikation kort sagt. Vid en granskning eller studie måste det definieras 

vilken agent som är i fokus för situationen, den som förändras, eller en utomstående 

främjande agent. Anledningen till att fundera över dessa två parter är att en granskning även 

behöver ta hänsyn till elementen avsikt och medvetenhet, utifrån Borgström (1988) och det 

kontinuum som där beskrivs vari graden av medvetenhet möter planering för lärande.  

Där kan då finnas en avsaknad av avsikt samtidigt som det finns en medvetenhet för lärandet 

som sker i situationen. Avsikt förutsätter även medvetenhet, och planering förutsätter avsikt. 

Jag tolkar i studien att hur formell en situation är utgår från hur medvetna, avsiktliga och 

planerade dess tillhörande attribut är, vilket utgår från illustreras genom figur 4 där 

inringningen markerar de termer som används för steget på kontinuumet. 

Figur 4. Kontinuum över graden av medvetenhet M för karaktäriserande element. 
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Vad Hamadache (1991) exemplifierar genom att ta andra perspektiv är att visa att en lärande 

agent och en utomstående agent kan ha olika grad av medvetenhet för en situation varför 

lärandet definieras som olika för dessa två parter. Det som händer genom Hamadache (1991) 

är att det inte spelar någon roll ur vilken agents perspektiv granskning sker, istället är 

situationen i centrum för definitionen, där medvetenhet hos båda agenter blir som variabel 

eller parameter för att definiera hur formellt lärandet är. Europakommissionen (2005) menar 

att en lärandeaktivitet är ett avsiktligt lärande. Utifrån att ställa situationen i centrum tolkas i 

att avsikt för lärande inte behöver ligga hos den lärande agenten utan kan finnas hos en 

utomstående agent. Genom Hamadache (1991) framträder att fullständigt slumpmässiga 

lärandet sker omedvetet från alla parter. På ett sätt kan därför medvetenhet kallas för det mest 

grundläggande elementet för att göra skillnad mellan begreppen då medvetenhet skiftar ett 

lärande från slumpmässigt till informellt.   

Utifrån kontinuum av medvetenhet från Borgström (1988) och Hamadache (1991) 

framkommer figur 5 där vi ställer upp två agenter som a1, den lärande, och a2, den 

utomstående. En tolkning och syntes blir då:  

1. Om BÅDE a1 och a2 har en medvetandegrad m1 

för lärandet i situationen kan lärandeaktiviteten 

anses slumpmässig. 

2. Om a1 ELLER a2 befinner sig i medvetandegrad 

m2 - m4 medan den andra agenten befinner sig i grad 

m1 så kan lärandeaktiviteten räknas som informell.  

3. Om BÅDE a1 och a2 befinner sig i 

medvetandegrad m3 kan lärandeaktivitetenen anses 

icke-formell.  

4. Om a2 befinner sig i medvetandegrad m4 och 

den lärande agenten befinner sig i medvetandgrad 

m3 - m4 kan lärandeaktiviteten anses formell. 

4.8 En övergripande modell 

Efter att ha tittat på agenters medvetenhet om element går jag tillbaka till att åter se mer 

överskådligt på formaliteten i lärandet. På ett kontinuum med fullständigt formell i ena änden 

och fullständigt slumpmässigt i andra änden, påverkas företeelsens placering av agenters 

medvetenhet om karaktäriserande element. Vid sammanställning av de begrepp som 

framkommit under studien framkommer något av en skala eller grad av struktur och 

formalitet. Denna skala utgår från hur på förhand medveten varje element är och placerar den 

aktuella företeelsen inom ett spann mellan fullständigt formell lärande och fullständigt 

slumpmässigt lärande.  

Figuren 6 nedan är ett försök att ge en uppställning av den inbördes relation mellan de 

begrepp som framkommit i litteraturen. De olika fältens storlek ska inte ses som 

representativa för betydelse eller delmängd av lärande som kunde antas ske inom dessa 

områden, modellen är istället uppställd för att få med ett flertal begrepp. Jag gör inte anspråk 

på att genom modellen placera någon hierarki eller värde i de nivåer som ligger uppifrån och 

ned. Modellen ska snarare ses som ett verktyg för att placera en företeelse utefter vad som 

granskas. 
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Fullständigt slumpmässig Slumpmässig/vardag Semi-formell/Meta Experimentell Självstyrd Fullständigt formellAlternativt formell

Ostrukturerat

Slumpmässigt Informellt Icke-formell Formell
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AvsiktligtOavsiktlig

Av samtliga avsiktligtAv en avsiktligtAv ingen avsiktligt

 Figur 6. Modell bearbetad från Myers et al.(2014) med inlägg från övrig litteratur i studien. 

4.9 Slutliga definitioner 

Enligt min tolkning av begreppen, efter att ha försökt bearbeta och hantera de idéer, den 

överlappning och de modeller som framkommit utifrån litteraturen antar jag nedan följande 

definitioner på icke-formellt lärande och dess närliggande begrepp formellt, informellt och 

slumpmässigt men även koppling till fenomenet utbildning. Dessa definitioner utgör vad jag 

tolkar som de minsta urskiljbara skillnaderna som skiljer begreppen åt, men definitionerna 

inkluderar inte vad som generellt karaktäriserar begreppen vad gäller attribut och termer. 

1. De slumpmässiga och fullständigt slumpmässiga begreppens kontext sker i total 

avsaknad av medvetenhet och förbestämda, för kontexten, karaktäriserande element. 

2. Informellt lärande uppstår när en lärandeaktivitet infinner sig genom att EN 

inblandad agent blir medveten om ämne och metod för kontextens lärande. 

3. Icke-formellt lärande infinner sig när båda, för lärandekontexten, inblandade agenter 

avsiktligen ägnar sig åt lärandeaktiviteten. Lärandet särskiljs genom att vara mindre 

fastställd än formellt lärande. 

4. Formellt lärande infinner sig när båda, för lärandekontexten, inblandade agenter 

avsiktligen ägnar sig åt lärandeaktivitet som sker genom formell utbildning. 

Ytterliggare en definition tillkommer, vilken i sig inte behöver röra lärandet utan istället rör 

just utbildning där formell utbildning kan definieras av tilldelandet av formella 

kvalifikationer för genomgången utbildning i enighet med ett nationellt ramverk för 

kvalifikationer.  
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5. DISKUSSION 

5.1 Resultatdiskussion 

Diskussionen är uppdelad i tre delar. Första delen diskuterar och problematiserar studiens 

resultat. Där ingår även problematiserande exempel av kontexter. Andra delen går igenom 

metoden studien använt. Slutligen i tredje delen görs en slutsats av studien med förslag på 

vidare forskning. 

5.1.1 Problematik med modeller och definitioner 

Det är en sak att ställa upp slå ihop, syntetisera och ställa upp modeller, men går modellerna 

sedan att använda. En syntes som kan bearbetas är Hamadaches (1991) perspektiv med 

lärandeföreteelsens två inblandade agenter i figur 5. Behöver en granskning ställa agenters 

medvetenhet mot varje element för att få fram hur formell en lärandeföreteelse kan anses vara 

inför en definition av våra begrepp? Studiens tolkning är att det finns grader av formalitet 

även i elementen, det vill säga olika grad av på förhand fastställd, eller planerad, form. 

Planering kan här kopplas tillbaka till det kontinuum och uppställning av medvetenhet i figur 

4 och 5. En fråga är om planering ger uttryck åt den planering Nilsson et al. (2011) hänvisar 

till för en utbildningsaktivitet. Det finns problematik i dessa graderingar i form av definition 

av graderna samt frågan om antalet steg eller grader bör reduceras eller om det behöver 

tillföras fler grader, exempelvis med (målgrupps)anpassad. Vidare uppstår en fråga om 

företeelsen är anpassad universellt eller om där finns en målgrupp till vilken företeelsen är 

anpassad. Problemet som uppstår utifrån vad studien tidigare diskuterat är även frågan om en 

kontext kan anses mer formellt baserat på om den är mer eller bättre planerad.  

Det kunde kanske gå att kvantifiera och mäta graden av formalitet i en given lärandeaktivitet, 

men min tolkning är att en sådan kvantifierad mätning riskerar att missa kvalitativa aspekter 

som kan vara avgörande för preciseringen av formalitetsgrad i aktiviteten. Det jag tolkat in 

genom uppställningen i figur 6 är, till skillnad från de modeller som varit inspiration, att 

området ostrukturerat – strukturerat ses som en skala. Anledningen till denna skala är att jag 

tolkar det som svårhanterligt att ge fasta definitioner på när något är strukturerat eller inte, 

snarare framkommer definitioner i en jämförande relation till andra aktiviteter, vilket placerar 

aktiviteten i fråga som mer eller mindre strukturerad.  

En möjlig utveckling skulle vara att koppla graden medvetenhet av element till formalitet. På 

så vis kunde graden omedveten kopplas direkt till slumpmässigt, medveten till informellt, 

avsiktligt till icke-formellt och planerat till formellt. Det som skulle återstå vore dels att 

precisera innebörden av planerat. Planerad skulle kunna avskiljas från avsiktlig genom att 

för ändamålet tillskrivas karaktär av anpassad. En uppställning från slumpmässigt till 

planerad kan fungera vid granskning över om en företeelse är strukturerad. Dessa två fält av 

strukturering och avsiktlighet skulle då inte vara fasta utan antalet fastställda element, 

tillsammans med graden på hur dessa är fastställda skulle avgöra formaliteten. På så vis kan 

formella aktiviteter och utbildningar inom vilka vissa element har lägre grad av formalitet än 

icke-formella eller informella aktiviteter. Här bör man också inkludera att vissa element kan 

vara mer kritiska för att definiera övergångar mellan de olika graderna av formalitet. Bland 

dessa kritiska element har litteraturen presenterat avsiktlighet som avgörande för om lärande 

och/eller utbildning är slumpmässig eller informell. Avgörande gräns mellan informell och 

icke-formell är övergången från ostrukturerad till strukturerad. Den gränsen är dock mer 

otydlig och har behov av en definition av vad strukturerad innebär. Genereringen av 
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kvalifikationer verkar avgörande, speciellt om det rör sig kring kvalifikationer i ett nationellt 

antaget ramverk, för övergången från icke-formell till formell.  

Ett intressant dilemma kring elementen är vem som styr och fastställer planeringen av 

elementen (Brinke et al., 2009). Litteraturen ger fog för en argumentation där universalitet är 

ett formgivande drag åt det mer formella (Hamadache, 1991). Det universella och generella 

vänder sig på så vis ifrån målgruppen och individen. Det leder till en fråga om företeelser är 

mer informella ju mer anpassad till målgruppen och individen planering är, eller ju mer 

inflytande eller delaktig målgruppen är i planeringsarbetet. För de mer formella aspekterna av 

lärande och utbildning ligger alltså en distans mellan den som ska formges och den som 

fastställer formen. Inom det här området av distans landar därför även element om frivillighet 

eller obligatorisk närvaro, validering och kvalifikationer, eventuell gradering av aktiviteter, 

tillfällen och utbildningar. Ju fler av dessa element som lämnas åt den lärande agenten att 

fastställa desto mindre generell och universell är formen. Lärande och även utbildning blir på 

så vis mer självstyrt, men det stannar fortfarande inom medveten och avsiktlig indelning. 

Man kan tänka sig att den lärande har makt över sitt lärande i ett självstyrt lärande, men då är 

det värt att fundera över sociokulturella perspektiv och att den lärandes utveckling är kopplad 

till dess kontext och sammanhang. 

För att börja analysera en kontext behöver det definieras vad som granskas. Utifrån figur 3 

måste företeelse definieras, om utbildning granskas som ett ramverk i det större perspektivet 

eller är det tillfälle eller aktivitet som ligger i fokus. Det som är tänkt att analyseras i en 

granskning kan vara var varje element befinner sig på agentens skala av medvetenhet. Sedan 

följer en uppföljning på elementen. Dessa kan ställas upp dels utifrån didaktiska frågor, men 

även, speciellt i form av ramverk, utifrån organisation som står bakom. För en sådan 

granskning av en företeelses grad av formalitet vore en komplett lista på element händig. 

Vissa element har framkommit i litteraturen och vissa går att ana antingen som par i dikotomi 

till de element som nämns i eller mellan raderna i litteraturen. En tidig upplevelse från min 

sida var att ta fram en sådan lista vore en möjlig uppgift för denna studie. Men en insikt med 

studien var att arbetet med en sådan kartläggning skulle innebära att bryta ned och definiera 

varje element i flera enheter baserade på graden av medvetenhet, men framförallt att 

identifiera samtliga element och göra en diskriminationsanalys på dessa. En sådan uppgift 

borde inte förhastas eller ses som enkel, och min tolkning är att en kandidatuppsats inte 

räcker för en sådan kartläggning. Istället bör erkännas att element som karaktäriserar begrepp 

och former av lärande är mer eller mindre närvarande och att dessa element, enligt mig, 

verkar kunna beskrivas med olika termer baserad på vilken grad av medvetenhet inblandade 

agenter har för elementet inför och under den företeelsen.  

Uppställningen med de figurer som ställts upp i studien kan vara kluriga att tillämpa. Ett, för 

författaren, intuitivt antagandet för uppdelningen av företeelser var att om en av dess delar är 

formell så borde även de andra delarna vara formella. Exempelvis om majoriteten av 

aktiviteterna vid ett tillfälle anges som formella så görs antagandet att tillfället även är 

formellt, samt att om majoriteten av tillfällena anses formella så antas utbildningen vara 

formell. Ett sådant antagande bygger på att formen av delarna avgör definitionen av helheten, 

eller varför inte tvärt om, att helheten definierar delarna. Studien tolkar dock att så inte är 

fallet, vilket problematiseras nedan genom exempel.  

5.1.2 Problematiserande exempel 

För att få den allmänne läsaren att känna sig lite som hemma och ta exempel som de flesta 

känner igen så placeras exemplet i en generaliserad bild av skolans värld. Som presenterats i 
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underlag och analys tillskrivs skolan vara formell och även att fenomenet utbildning tillskrivs 

vara relativt formell. För en skola har någon på en myndighet (institution) långt borta 

fastställt, i en läroplan varför utbildningen sker, vad utbildningen ska innehålla, och vilka 

resultat som ska uppnås. Skolan tillsammans med lärare fastställer metod för hur man ska gå 

tillväga för att uppnå dessa mål inklusive vilket material som kommer användas. Skolan och 

läraren ställer även upp delar av hur validering ska ske samt fastställa kvalifikationer utifrån 

ett av staten fastställt ramverk. Skolan utgör även platsen, eller avgör platsen där 

utbildningens aktiviteter äger rum, samt schemalägger när utbildningens tillfällen ska ske. 

Skolan som plats kan påverka eller avgöra var planeringen och administration för 

utbildningen sker. Skolan som plats kan anses mer eller mindre anpassad för generell 

utbildning. Men skola, tillsammans med utbildning, kan delas upp mellan olika klasser som 

för-, primär-, sekundär- och tertiärskola. Primärskolan känns igen i Sverige som grundskola 

uppdelad i låg-, mellan- och högstadium. Primärskola är tillskrivs vara enda som är 

obligatorisk. Primärskolan har inga kompetensbaserade antagningskrav, dock förekommer 

speciella situationer och anpassning till olika faktorer. Grundskolan har vissa interna 

kvalitetskrav utifrån framsteg i kompetens hos den lärande agenten. Då grundskolan är 

obligatorisk är även kvalifikation från grundskola obligatorisk, vilket ställer krav på skola 

och deltagare för att uppnå godkänd nivå för kvalifikation. Kvalifikation från grundskolan är 

antagningskrav för inträde i sekundärskola. Sekundärskola som utbildning är inte 

obligatorisk. Väl antagen till sekundärutbildning kan närvaro vara obligatorisk för validering 

och kvalifikation på separata moment, aktiviteter, tillfällen såväl som för avslut av utbildning. 

Sekundär skola utgörs i Sverige i första steg av gymnasiet. Den sekundära skolan har även en 

övre nivå som utgörs av universitet och högskola. Den övre nivån av sekundärskola är inte 

heller obligatorisk för befolkningen att genomgå. Den tertiära nivån är inte heller 

obligatorisk. I den tertiära klassen finns andra utbildningar och utbildningsinstitutioner som 

hamnar utanför eller mellan dessa skikt. Exempel på denna tertiära skola är folkhögskolan 

som kan ses som eftergymnasial, men som också tenderar att vara högskoleförberedande och 

har utbildning för komplettering av gymnasiebetyg för högskolebehörighet. Även vissa 

vuxenutbildningar borde landa i det här skiktet, baserat på vilken nivå dess kvalifikationer 

anses tillhöra i kvalifikationsramverket. Utöver dessa tertiära utbildningar finns även andra 

tertiära utbildningar och vi kan fråga oss om inte förskolan även borde placeras in i denna 

klass. Andra exempel kan utgöras av myndigheter, studieförbund och organisationer i 

civilsamhälle. Vissa av dessa innehar även något av en ackrediterad status att utfärda 

kvalifikationer, exempelvis jaktlicens eller körkort. 

Ovan diskuteras utbildning på organisationsnivå. Beskrivningen är inte komplett, men det ger 

en bild av uppdelning av olika sätt att utbilda sig i Sverige. Exemplet ovan rör vid företeelsen 

ramverk, men ramverken som presenteras ger egentligen inga beskrivningar varken av 

tillfällen eller aktiviteter och inte heller av vilket lärande som sker. Vidare exempel rör nu ett 

steg ner från denna ram och tittar på vad som utgör ett lärandetillfälle inom de olika formerna 

av skola ovan kan vi säkert följa skolans uppställning en bit som den är beskriven. Läraren 

planerar varje tillfälle i primärskolan. Det finns en plan för vad man ska gå igenom vid varje 

tillfälle. Viss anpassning sker säkerligen för att korrigera om förskjutningar sker i form av 

oväntade händelser. Det formatet stämmer säkert överlag för utbildning i stort, inte minst i 

sekundärskolan. Men det sker även en förskjutning av ansvar från början av primärskolan, 

genom lägre sekundärskolan och vidare i övre sekundärskolan. Mer ansvar läggs på 

deltagaren, den lärande agenten. Väl i de övre skikten, exempelvis examensnivå, av 

sekundärskola återfinns även metod för självstyrt lärande. Distansutbildningar är även ett 

format, eller metod om man så vill, där tillfällen kan upplevas ostrukturerade eller rent av 

frånvarande och det kan förekomma att de enda moment för distansutbildningen kan vara 
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validerande inlämningsuppgifter. Utifrån ett sådant perspektiv kan det ifrågasättas vad i 

distansutbildning som gör det till just en utbildning. Ett exempel bland författarens egna 

erfarenheter var en kurs på universitetet som var på distans utan fastställd kurslitteratur, där 

kursen byggde på att deltagaren skulle lära sig söka information på egen hand, utifrån egna 

intressen. Det som då skulle valideras var en nivå av kompetens kring att söka information. 

Där fanns även utbildningstillfällen som inte var obligatoriska, men som kunde ge stöd i 

denna kompetensutveckling. Det blir då ett exempel på att de högre utbildningarna inom den 

övre sekundära skolan, vilka klassas in som formell utbildning, inte behöver innehålla 

aktiviteter eller tillfällen som är fastställda av varken myndighet eller skola. Där gäller alltså 

att valideringen av innehåll och utdelningen av kvalifikation räcker för att utbildningen ska 

räknas som formell. 

Finns det då sammanhang som placeras som mindre formella, icke-formella eller rent av 

informella i vilka tillfällen och aktiviteter kan uppbära en hög grad av formalitet? Bara utifrån 

Borgström (1988) och Hamadache (1991) framkommer en uppställning där ett individuellt, 

självstyrt, lärande, kan vara högst planerat med i förhand fastställda svar på didaktiska frågor. 

Ytterliggare ett exempel, med mer informell kontext. En person står i en butik och inspireras 

av ett sällskapsspel hen ser på en hylla. Hen bestämmer sig för att köpa spelet för att spela 

med sina vänner. Personen hör av sig till sina vänner och bestämmer en tid då de kan spela, 

och de bestämmer även var de ska spela. Personen tänker att det vore bra att kunna börja 

spela spelet när de andra kommer och därför öppnar personen spelet, tittar på innehållet och 

tar sig tid att läsa reglerna till spelet. Här har ställts upp ämnet spel, metoden läsa regler, en 

tidsram då reglerna ska vara genomlästa. Aktiviteten att alla ska lära sig spela spelet 

inkluderar de andra personerna och sker vid ett annat tillfälle vilket då har sin egen avsatta tid 

och sin bestämda plats. Där är ämnet det samma, men metoden något annorlunda. Plötsligt 

finns en vidare möjliggörande agent i form av den som köpt spelet och som presenterar 

spelet. Här syns flera formaliserande element som pressas in i ett relativt informellt 

sammanhang. Där sker ingen validering av kunskapen annat än möjligen en validering i att 

gruppen presterar att spela spelet till slut. Kvalifikation är inte något som kommer direkt utav 

att vännerna lär sig spelet. Kanske finns informell validering och kvalifikation till den som 

agerat ledare och undervisat i spelet. En sådan validering och kvalifikation kan tänkas vara 

erkännande i stunden och inför senare tillfällen och till andra grupper som rykte om den 

kompetens individen innehar inom kontexter som rör spel.  

De exempel som ställts upp problematiserar att aktiviteten, tillfället och ramverket inte 

behöver diktera varandras grad av formalitet.  

5.2 Metoddiskussion 

Det går att föreställa sig en kvalitativ ansats utifrån något av ett tolkningsperspektiv eller 

interpretativism genom hur Bryman (2011) beskriver dessa. Hos Bryman (2011) innebär det 

att landa i en mer induktiv strategi. Designen som sådan har upplevts problematisk. En 

problematik med empirinära uppställningar av metod är att de inte är applicerbar på en 

litteraturstudie. Med en litteraturstudie framkommer frågor om kvalitativ eller kvantitativ 

ansats, tänkbar design och frågor om empiri som svårbesvarade med den terminologi som 

gäller för empirinära studier. Metoden studien utgått från verkade relevant, men bristen på 

beskrivning av tillvägagångssätt har gjort att design och metod upplevts och blivit något ad 

hoc och utlämnande. Analyser och syntes i synnerhet har haft svårigheter då de lidit av en 

brist på beskrivning av metoder eller exempel på hur dessa kan genomföras. 
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Angående datainsamling, urval och avgränsning kan tilläggas att i en första sökning ingick 

även Academic Search Premier bland de databaser som framställts i metoden varur urval var 

tänkta att göras. En förhoppning var att kunna göra fraserad sökning med trunkerad söksträng 

“*formal learning” eller motsvarande för att få ut alla former av formell kontext på 

begreppet. Det fungerade inte, vilket gjort att uppställningen gått via separata sökningar. 

Utifrån dessa sökningar framkommer även skillnad mellan vissa närliggande begrepp. De 

tydligaste begrepp består av kombinationerna formal eller informal med learning eller 

education. Det har gjort att en avgränsning kunnat sättas lättare genom att endast läsa träffar 

jag fått utifrån icke-formell”. Efter en första granskning såg jag att Academic Search Premier 

genererat ett, för formatet kandidatuppsatsens, ohanterbart antal träffar varför jag avgränsat 

uppsatsen genom att exkludera denna databas. I den sökmetod jag använt har viss litteratur 

förekommit i flera sökningar. Det gör att antalet träffar inte behöver vara unika träffar.  

Frågor om validitet och reliabilitet är inte problemfria, varken kopplat till en kvalitativ ansats 

och inte heller när steget tas från en empirisk studie till en teoretisk studie. I en kvalitativ 

empirisk studie hade det varit rimligare att använda sig av termer som tillförlitlighet och 

giltighet. Kvalitativa studier kan även använda termer som kan vara relevanta för denna 

studie, då i form av trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering (Bryman, 

2011).Trost (2008) lyfter fram att även teori kan anses vara en sorts empiri, men det ger inte 

svar på om det finns bättre verktyg för att säkerställa kvalitet i en teoretisk studie än de som 

är anpassade för mer empirinära studierna. Det borde inte vara några problem att replikera 

studien all information kring sökning och urvalskriterier som använts finns angivet. Validitet 

eller giltighet för studien är mer problematisk. Min tolkning är att den diskussion som 

framställs leder till en sammanhängande och rimlig slutsats. De begrepp som används och 

deras innebörd är vad studien handlar om. Dessa lyfts fram och problematiseras. Viss 

otydlighet finns i studien men dessa består dels av att studieobjekten i sig inte är precisa 

begrepp, där det är studiens syfte att komma närmare en precisering, men även till del min 

förmåga att bearbeta underlaget till en nivå som gör den mer lättillgänglig för läsaren. Vad 

som kan lyftas fram är att olika litteratur utgår från olika utgångspunkter vilket gör att deras 

definitioner inte nödvändigtvis går att jämföra som gjorts i denna studie. Utifrån ett sådant 

perspektiv går det att hävda att studiens resultat saknar i giltighet.  

Utifrån resonemanget ovan anser jag att resultaten är trovärdiga, dock behöver de inte vara 

fullständiga. Hänsyn bör tas till att studien tagit fram figurer och modeller för att belysa flera, 

men inte alla definitioner. Ett urval har gjorts vilket gör att en fullständig diskussion kan 

saknas. En brist i urvalet som bör belysas är att studien inte lyckats tillvara ta viss litteratur 

som refererats till, i det här fallet från Helen Colley. Det här beror huvudsakligen på ett 

förbiseende från författaren som inte gjort en bredare sökning när referens saknades i den 

litteratur där Colley omnämns. Att inkludera citat från underlaget är ett försök att höja vad 

som kan motsvara tillförlitlighet. I den här studien skulle det potentiellt gå att inkludera fler 

citat, men jag har försökt att nå någon form av balans i att visa på att jag inte hittat på själv, 

samtidigt som allt och alla inte citerats. Överförbarheten till andra kontexter är en fråga som 

blir svårare att hantera. Som teoretisk studie landar resultaten i att behandla just studiens 

teorier. Att överföra slutsats och modeller från en teoretisk studie för att appliceras på andra 

teorier verkar vanskligt även om teorierna liknar varandra. Termen överförbarhet verkar bäst 

lämpa sig på empiriska studier, där slutsatsen blir en hypotes eller teori varpå en slutsats om 

överförbarhet kan göras. Studien upplever att den beskrivningen Bryman (2011) ger om 

pålitligheten som begrepp inte lämpar sig för en teoretisk studie, ändå framhålls att de 

modeller som tagits fram går att applicera som på olika företeelser och det gör modellen 

generaliserbar. Konfirmeringen handlar då om ifall forskaren haft kontroll över sina 
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värderingar och inte låtit dessa påverka undersökningen, vilken varit intressant. Den tolkning 

som görs är att det är omöjligt att helt bortse från alla sina värderingar och beteenden. Studien 

som sådan ligger författaren nära. Frågan som ställs i studien, den som är ämnad att besvaras, 

är en genuin fråga från författaren. Författaren har förhållit sig neutral till data som 

framkommit och värderingar som uppkommit i underlaget. Det är neutraliteten som varit en 

drivkraft för undersökningen, en strävan att få ett rätt svar då ämne och begrepp med 

tillhörande termer och beskrivningar används otydligt. Poängen har varit att få fram 

precisering av vilka termer som tillskrivs vilka begrepp för att ge stöd åt diskussioner och 

forskning så innehåll blir mer tydligt och att termer inte förväxlas mellan begrepp. 

För de etiska aspekterna har utgångspunk åter hämtats från Bryman (2011) och de principer 

han ställer upp. Den empiri studien utgår från som data är publikt publicerade handlingar.  

Etiska principer hos Bryman (2011) är inte anpassade för den typ av teoretisk studie som 

genomförts, det gör att de heller inte är applicerbara, vilket komplicerar beskrivning av etiska 

ställningstaganden. De principiella etiska krav som Bryman (2011) listar är: 

informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. Huvudsakligen 

handlar dessa principer om att uppgiftslämnaren inte ska komma till skada och att inte 

använda uppgiftslämnaren information utan dennes vetskap och samtycke. Vad som kunde 

gjorts är att informera källorna till litteraturen om att studien samt att informera dessa om de 

förekommande översättningar av termer eller begrepp vilka förekommer i studien. Jag har 

varit försiktig och övervägt hur modeller och bilder ska hantera. Några modeller förekommer 

grafiskt, den enda modell som nu ingår är en bearbetad figur eller uppställning från Myers et 

al. (2014) vilken studien fått tillstånd att använda från det institut som utgivit den rapport i 

vilken figuren presenterats, medan övriga har bearbetats och tolkats. Med det sagt så är det en 

brist att inte ha sökt eller informerat upphovsrättsägare om önskan att använda modeller 

vilket kunde vara till gagn för uppsatsen.  

Jag som skriver har upplevt skriv- och forskningsprocessen kaotisk. Trots att ha 

återkommande bläddrat i Trost (2008) för stöd så uppfattar jag texten som haltande i sin 

tillgänglighet. Det har funnits överväganden angående ”jag”-form, ”vi”-form och andra 

uppställningar i olika omgångar. Även disposition har varit ett ”kill your darlings”-scenari, 

där en tidigare uppställning kändes lämplig väldigt länge, och gav en tydlighet baserat på 

varje urvalsgrupp, men där helheten blev lidande. Slutfaserna har även kantats av 

revideringar av syfte för att ge vidare skärpa åt innehållet och resultat, samt att 

omstruktureringarna till ny disposition, främst i resultatdelarna, har skapat blockeringar för 

skrivandet.  

5.3  Slutsats 

Syftet med denna uppsats är huvudsakligen att problematisera och diskutera definitioner av 

begreppet icke-formellt lärande i litteratur som behandlar begreppet. Detta syfte är tänkt att 

uppnås genom frågeställning ”Hur definieras icke-formellt lärande?” Min slutsats är att den 

minsta urskiljbara definitionen är att: icke-formellt lärande infinner sig när båda, för 

lärandekontexten, inblandade agenter avsiktligen ägnar sig åt lärandeaktiveten. Lärandet 

särskiljs genom att vara mindre fastställd än formellt lärande. 

Jag har givit uttryck för antagandet att begrepp inte står ensamt i ett vakuum, utan istället står 

i relation till något. Studien utgick från formellt och informellt lärande som två huvudsakliga 

närliggande begrepp och har kompletterat med slumpmässigt. Även utbildning är ett begrepp 

som ligger nära. För att närma sig syftet har studien en andra frågeställning som bearbetar 

dessa och eventuella andra närliggande begrepp. Så hur särskiljs och avgränsas icke-formellt 
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lärande från närliggande begrepp? Mitt svar är att begreppet delar karaktäristik med 

närliggande begrepp, att det likt Coombs och Ahmed (1974) ger uttryck för att vara en 

hybridform. Det är både informellt och formellt, men tar vid i det gränsland där ingen av 

dessa båda närliggande former längre kan anses vara gällande. För att skilja begreppen åt 

finns modeller till hjälp. Dessa modeller har jag försökt tolka och slå samman för att 

komplettera och ge vidare verktyg.  

5.3.3 Vidare forskning 

Den här studien har presenterat att det finns en mängd karaktäriserande element som spelar in 

vid definitionen av de studerade begreppen. Begreppen som presenterats i arbetet innehåller 

många karaktäriserande element och en kartläggning av dessa element skulle kunna bidra till 

diskursen. En tolkning är att kartläggning av element skulle kunna vara till stöd för att 

precisera vad som är karaktäriserande för de olika formerna av lärande och vad deras 

individuella styrkor är vilket kan gynna planläggning av ett samhälles olika nivåer och fokus 

för bildningsinsatser. Även att ställa studien mot andra liknande studier kunde vara värdefullt 

för att fortsätta nyansera diskursen. En studie kunde även göras där modeller och figurer, 

tillsammans med resonemang som framkommer i studien, appliceras eller möter användare 

som påverkas mer direkt av den/de diskurser som förs där studiens begrepp används, så som 

vuxnas lärande, livslångt lärande, folkbildning eller rent av hela det tertiära och kanske även 

hela eller delar av den sekundära utbildningsklassen. 
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