
Studiefrämjandets Ledarutveckling
Ledarmaterial

Skillnaden mellan folkbildning och utbildning?

Steg: Ledarutveckling steg 1

Område: Folkbildning & Studiefrämjandet

Tidsåtgång: 30 minuter

Material: Pennor

Övningens syfte

Syftet med den här övningen är att påvisa skillnader-

na mellan folkbildning och utbildning. Deltagarna 

ska fundera och reflektera över skillnaderna i be-

greppen och på så sätt få en klarare bild av vad som 

utmärker folkbildningens  karaktär. Vi vill med denna 

övning påvisa skillnaden för våra cirkelledare mellan 

att vara lärare och cirkelledare.

Instruktion 

Deltagarna får enskilt eller i grupp fundera över skill-

naderna mellan folkbildning och utbildning. Be del-

tagarna sammanfatta sina tankar med hjälp av stöd-

ord på papptret som du delar ut.

Redovisningsformer 

Gruppsammanfattning på tavla

 

Arbetsformer 

1) Grupparbete

2) Samling i konferenslokalen

 Förslag till arbetsgång 

1) Dela in gruppen i smågrupper och dela ut uppgif-

ten till grupperna. Låt dem diskutera skillnaderna  

mellan begreppen i ca 20 minuter.

2) Sammanfatta gruppernas diskussion i storgrupp  

genom att dela upp tavlan i två delar och skriv upp 

vad grupperna kommer fram till:

Folkbildning

•	 Informellt lärande

•	 Fritt och frivilligt

•	 Inget slut 

•	 Mer förståelse än  

sakkunskap 

•	 Kommer inifrån  

(för sin egen skull)

•	 Gruppen äger  

situationen

•	 Inflytande/delaktighet

•	 Samarbete & 

erfarenhetsutbyte

Utbildning

•	 Formellt lärande

•	 Till viss del obligatorisk

•	 Tydlig början och slut

•	 Rätt/fel 

•	 Någon utifrån  

förväntas bilda mig

•	 Läraren äger  

situationen

•	 Fast planering

•	 Konkurrens

Sammanfattning

Det finns inga vattentäta skott mellan de båda 

begreppen. 

Skillnad: En bildad skomakare <-> en utbildad 

skomakare. Utbildningen ska ge oss något att leva 

av. Folkbildingen ska ge oss något att leva för. Efter 

avslutad utbildning talar man om för deltagarna hur 

bra de är (betyg), efter våra cirklar frågar vi dem hur 

de mår!

Avsluta gärna med citatet:

”Bildning är det som finns kvar när vi glömt det vi 

lärt oss” (Ellen Key)
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Folkbildning eller utbildning?

Er uppgift är att diskutera vad som ligger i begreppen folkbildning och utbildning. Vad står dessa begrepp för 

och vad är den avgörande skillnaden? Naturligtvis går begreppen in i varandra, men det finns också olika mål 

och syften med de olika företeelserna och det är just skillnaderna ni ska fokusera tankarna kring. Skriv gärna 

upp några stödord om vad gruppen kommer fram till och förbered er på en kortare muntlig presentation av 

era tankegångar.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           


