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Abstract 

 
The purpose of this thesis has been to contribute to the human sciences and particularly the field 
of pedagogics by highlighting the problems of a non-reflective and uncritical adaption and 
implementation of the “lifelong learning” didactic. This is done through a critical hermeneutical 
reading and analysis of central texts within the research field that are thereafter interpreted 
through Berger and Luckmanns’ social constructionist theory of legitimation. The result indicate 
that the dominant actor and organization OECDs definition, interpretation and implementation of 
key terms such as globalization forms what is defined as a symbolical universa. This has in turn 
created the conditions for a legitimation of an explicit theory and didactic strategy under the 
name of “lifelong learning”.  
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Abstrakt  
 
Syftet med denna magisteruppsats är att kritiskt belysa och därmed synliggöra hur begreppet 
livslångt lärande med tillhörande didaktik legitimerats gentemot det formella 
utbildningsområdets institutioner och individer i ett globaliserat kontext. Detta sker i denna 
uppsats genom en kritisk hermeneutisk läsning och analys av centrala texter inom 
forskningsområdet. Vilket formar ett resultat som därefter tolkas genom Berger och Luckmanns’ 
socialkonstruktionistiska teori för legitimering. Resultatet tycks peka på att centrala aktörer så 
som den mellanstatliga organisationen OECDs definition, tolkning och användning av begreppet 
globalisering formar vad som kan liknas vid ett symboliskt universa. Detta tycks i sin tur skapat 
förutsättningarna för legitimeringen av livslångt lärande som en explicit teori gentemot det 
formella utbildningsområdet, dess institutioner och individer.  
 
Nyckelord: Explicit teori, globalisering, hegemoni, hermeneutik, humankapital, ideologi 
kunskapsekonomi, legitimering, livslångt lärande, pedagogik, socialkonstruktionism, symboliskt 
universa. 
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1. INLEDNING 
 
Jag föddes 1976 i ett Sverige där globaliseringens effekter just börjat göra sig påminda. Jag har 
vaga minnen av bojkotten mot Sydafrikas Apartheidregim, tydligare från när Berlinmuren föll, 
minns det som igår när vi fick parabolantenn och musikkanalen MTV. Jag inte bara såg, utan 
upplevde också hur Sverige, som varit infryst mellan två olika block och idésystem, förändrades 
och öppnade upp sig för marknaden och en allt mer globaliserad ekonomi. 1990-talet med dess 
fulla explosion av digital teknik, mobiltelefon, Internet och allt fler tv-kanaler val av livsstilar 
och konsumtion. 00-talets tidiga kritik mot globaliseringens avigsidor, de globala varumärkena 
och kapitalismen; hur samma kritiska röster försvann i röken efter attacken mot World Trade 
Center, internationell terrorbekämpning och hotet från global uppvärmning. Jag, ett barn av 
globaliseringen tid, ger mig i denna uppsats ut för att söka svar på hur denna 
globaliseringsprocess förändrar det formella utbildningsområdet genom att studera hur begreppet 
livslångt lärande legitimerats gentemot dess institutioner och individer. 

Bengt Kristensson Uggla beskriver globaliseringen som “a de-regulated world economy with 
increasing transnational features and the rise of a new networked digital convergent information 
system operating in real time” (Kristensson Uggla 2007, 214.) En förvandlingsprocess som 
kännetecknas av att den pådrivs av de båda tätt länkade faktorerna ekonomi och teknik. En 
förvandling av marknaden från lokal och nationell till global och internationell och som också 
omvandlar och ställer nya utmaningar oss som individer i detta samhälle. Sociologer, psykologer 
och pedagoger proklamerar att med globaliseringen kommer också en era av post-modernitet och 
vad som av den Tjeckiska sociologen Zygmunt Baumann liknat vid en “flytande modernitet” 
(Baumann 2000, 24). En modernitet utan tydliga svar, en mängd olika interpretationer och 
perspektiv och där förändring och flexibilitet paradoxalt nog all mer tycks forma status quo. 
Kristensson Uggla (2010) beskriver att denna globaliseringens logik resulterar i ett 
informationsöverflöd, multipla konkurrerande perspektiv och att traditionella hierarkier vad 
gäller mening och identitet allt mer fragmenteras. Ett skifte i paradigm som också ställer nya 
krav på och förändrar det formella utbildningsområdet.  
 
 
1.1 Globalisering, Livslångt lärande och OECD 
 
Enligt en rapport från Svenskt Näringsliv och Handelns utredningsinstitut (HUI) omsatte 
utbildningsväsendet i Sverige år 2005 210 miljarder kronor, eller 8,4 procent av BNP (HUI 2007, 
4). I slutsatsen från samma rapport konstateras att Sverige för att konkurrera på den globala 
kunskapsmarknaden kräver ökade ansträngningar för att skapa en flexiblare arbetsmarknad. 
Kristensson Uggla (2007, 214) skriver, “It is not the clever or the strong who survive in a world 
of globalization, but those who are flexible and can adapt to the constantly changing 
circumstances”. Flexibilitet blir nyckelordet för individer, företag och institutioner, för att möta 
de socio-ekonomiska effekter som globaliseringen och denna omställning tycks kräva. En 
förändringsprocess gentemot ökad flexibilitet som under de senaste tjugo till trettio åren på 
global och EU nivå pådrivits av mellanstatliga institutioner så som Världsbanken, EU och OECD 
under begreppet livslångt lärande (Rizvi och Lingard 2006, Kristensson Uggla 2010) gentemot 
det formella utbildningsområdet. 
 
Det livslånga lärandet har beskrivits som ett skifte där individen tar ansvar för sitt eget lärande 
och där lärande alltmer ses som en process som pågår genom hela livet (Illeris 2006). Begreppet 
med dess tillhörande didaktik har beskrivits som ”the Big Solution” (Kristensson Uggla 2007) 
och som ett svar på globaliseringens utmaningar för det formella utbildningsområdet. Livslångt 
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lärande som begrepp med tillhörande pedagogisk didaktik och retorik har i sin tur anammats av 
nationella utbildningsinstitutioner vilka får en allt viktigare ekonomisk roll i ett 
kunskapssamhälle där utbildning prioriteras som det avgörande konkurrensmedlet (Kristensson 
Uggla 2007).  
 
En central aktör i denna omställningsprocess till livslångt lärande, som jag i denna uppsats liknar 
vid en legitimering, är den mellanstatliga organisationen OECD (Organization for Economic 
Development). Sedan mitten av 1990-talet har organisationen varit en pådrivande aktör i denna 
process genom publicerandet av rapporter, policys och artiklar inom området (Kristensson Uggla 
2010, Rizvi och Lingard 2010). I dessa texter presenteras livslångt som lösningen för nationer, 
institutioner, företag och individer för att möta globaliseringens utmaningar och 
kunskapsmarknadens utbildningsbehov (OECD 1996a, 1996c, 2000, 2004) vad gäller ökad 
flexibilitet.  
 
Det problematiska med denna framställning från OECD visar forskare så som Rizvi och Langard 
(2006, 2010) är att den ofta ger ett ensidigt, endimensionellt och därmed onyanserat porträtt av 
globaliseringen och det livslånga lärandet, dess effekter och konsekvenser. Deras forskning 
beskriver hur begreppet globalisering i OECDs rapporter genomgående definieras utifrån ett 
strikt ekonomiskt och ett tekniskt perspektiv. De beskriver vidare hur globaliseringen 
genomgående beskrivs som en objektiv process, med en egen kraft (Rizvi och Langard 2006) 
och utan egentliga alternativ. Deras visar på att OECDs rapporter är alltifrån neutrala och ofta 
också bär på underliggande ideologiska motiv. 
 

“The OECD agenda in education has increasingly become tilted towards social 
efficiency, as it has promoted a particular ideological view of education aims linked 
to the requirements of a global knowledge economy and a range of ideas about 
education governance derived from the new theories of public management, which 
increasingly promote corporatized and privatized administration of education, 
outcome measures, and knowledge as community.” (Rizvi och Langard 2000, 248)  

 
Kristensson Uggla ser samma ensidighet i hur livslångt lärande motiveras gentemot det formella 
utbildningsområdet när han beskriver det på följande sätt. ”The focus now is work-related and 
lifelong learning is primarily motivated by the scale of the breathtaking pace of current economic 
and social change (Kristensson Uggla 2007, 213). Det är alltså ett alltmer ensidigt ekonomiskt 
fokus med tillhörande ideologisk grund som livslångt lärande legitimeras utifrån gentemot det 
formella utbildningsområdets institutioner och individer. Annan forskning understödjer detta och 
visar att OECD och deras systerorganisationer, ”largely constituted globalization in performative 
way as neo-liberal ideology applied to the whole globe” (Min kursivering, Edwards och Usher 
2006, 62).  
 
“Performativity”, är ett begrepp lanserat av den franska filosofen Jean François Lyotard för att 
beskriva en typ av lärande som söker att optimisera effektivitet för det rådande ekonomiska och 
sociala systemet (Lyotard 1979). Den formella utbildningens uppgift sett utifrån detta perspektiv 
reduceras därmed i dessa rapporter från bland annat OECD till att, ”producing the knowledge 
specifically needed by, and those with the skills indispensable to, the dominant globalizing 
process” (Edwards och Usher 2006, 62).  
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1.2 Problemformulering 

Det är alltså ett ensidigt porträtt av livslångt lärande och globalisering som tycks presenteras av 
OECD och deras systerorganisationer. De baksidor och potentiella negativa konsekvenser ett 
ständigt uppmuntrande av nyckelbegrepp som flexibilitet innebär lyser med sin frånvaro. En 
flexibilitet Kristensson Uggla kritiskt beskriver som: 

“…presupposes a one-dimensional man without a memory and an intended future, 
unable to be accountable or responsible. Incapable of acting and interpreting, people 
consequently, become sheer victims of exterior destabilizations and determinations.” 
(Kristensson Uggla 2007, 217) 

En ensidighet som om okritiskt anammad riskerar reducera det formella utbildningsområdet, 
dess individer och tillhörande institutioner till en alltmer endimensionell och strikt ekonomisk 
och performativ dimension med tillhörande ideologi. En utveckling som därmed implicit 
utmanar utbildningsområdets icke-politiska och neutrala position och roll i formandet av ett 
demokratiskt samhälle. Thomas Andersson rektor vid Högskolan i Jönköping och professor i 
nationalekonomi skriver i rapporten ”Globalisering och den högre utbildningen”, ett underlag till 
den svenska regeringen att: ”Den högre utbildningen handlar inte bara om ekonomi. Den spelar 
en viktig roll för förädlingen av befolkningens förmågor och attityder, vad avser t ex bildning, 
självförverkligande, miljö och demokrati. (Andersson 2008, 11). 

Med denna uppsats ämnar jag att väga upp gentemot denna ensidiga framställning av 
globaliseringen och livslångt lärande med tillhörande didaktik, som presenteras i rapporter från 
organisationer så som OECD, i det att jag bidrar med ett kritiskt perspektiv. Utifrån denna 
utgångspunkt har jag valt att angripa forskningsproblemet utifrån en kritisk hermeneutiskt 
forskningsansats. Bengt Kristensson Uggla skriver att, ”We live in an age of hermeneutics” 
(Kristensson Uggla 2010, 114) och beskriver det som att, ”globalization has contributed to the 
rise of knowledge… in which it is not the ability to collect information, but the capacity to 
interpret that needs to be recognised as a key competence (Kristensson Uggla 2010, 59-61). Med 
detta förtydligar han den globala erans hermeneutiska karaktär och slår ett slag för vikten av 
olika perspektiv som balanserar med sina motsatser för en fördjupad förståelse av ett studerat 
fenomen.  

Sett på detta sätt är det alltså konflikten mellan olika perspektiv som bidrar till ett fördjupat 
kunskapsunderlag, förståelse och vad han beskriver som en ökad reflexivitet. Hermeneutikens 
roll beskriver han som att ”counterbalancing the predominant logic of flexibility by developing 
reflexivity” (Kristensson Uggla 2007, 222). Med denna uppsats hoppas jag därmed att bidra till 
den pedagogiska disciplinen genom att ge en mer holistisk och fördjupad förståelse över 
begreppet livslångt lärande med tillhörande didaktik. Något som sker genom ett antar ett kritiskt 
perspektiv i en studie av centrala texter från OECD för att undersöka hur begreppet livslångt 
lärande har legitimerats gentemot det formella utbildningsområdet. Min ambition är därmed att 
bidra till ökad reflexivitet i ett globaliserat utbildningskontext som tycks alltmer präglat av sitt 
fokus på flexibilitet och performativitet. 

Utifrån denna min hermeneutiska analys tolkar jag resultatet av de texter jag analyserat genom 
Berger och Luckmanns’ socialkonstruktionistiska teori för legitimering (Berger och Luckmann 
1966, 92). Detta ger mig en akademiskt etablerad modell och ett teoretiskt verktyg för att koppla 
globaliseringen till det livslånga lärandet och undersöka hur begreppet legitimerats samt dess 
eventuella konsekvenser. På detta sätt hoppas jag också att bidra med ett kunskapsunderlag som 
tydliggör till hur denna legitimeringsprocess gått till och med en fördjupad förståelse över de 
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utmaningar den pedagogiska forskningsdisciplinen har att bemöta i en globaliserad tid. 

 
1.3 Syfte och Frågeställning 

Syftet med denna magisteruppsats är att kritiskt belysa och därmed synliggöra hur begreppet 
livslångt lärande legitimerats gentemot det formella utbildningsområdets institutioner och 
individer i ett globaliserat kontext. Min övergripande forskningsfråga lyder. 
 
Hur legitimeras den didaktiska strategin ”livslångt lärande” i den globala kontexten?  

 
 

2. BAKGRUND & FORSKNINGSANKNYTNING 

I denna del definierar jag centrala begrepp i uppsatsen, vad dessa tillför min forskning och hur 
jag använder dessa i resultat och tolkningsdelen. Jag presenterar vidare kortfattat den centrala 
aktören och organisationen OECD, definierar vad jag menar med didaktisk strategi och det 
formella utbildningsområdet samt ger en överblick över tidigare forskning inom området. 
 
 
2.1 Begreppet Globalisering  

Den övergripande diskurs och det kontext jag undersöker i hur begreppet livslångt lärande med 
tillhörande didaktik legitimerats är globaliseringen. Ett starkt värdeladdat begrepp som är i 
konstant förändring och vars definition beror på perspektivet hos den vi frågar. Dennas politiska 
ideologi, geografiska tillhörighet, sociala status och kulturella bakgrund. Dr Nayef R.F Al-
Rodhan vid Geneva Centre for Security Policy försöker i artikeln “Definitions of Globalization: 
A Comprehensive Overview and a proposed definition” (GSCP 2006) att presentera en överblick 
över de existerande definitionerna och att problematisera frågan. Han skriver om globaliseringen,  

“It is a concept that has been defined variously over the years, with some connotations 
referring to progress, development and stability, integration and cooperation, and 
others referring to regression, colonialism, and destabilization.” (GSCP 2006, 3)  

Begreppet tycks alltså bära med sig en implicit agenda som skiftar beroende på motiven och 
värderingarna hos den som använder sig av det. Samma forskningsrapport citerar George Ritzer 
för att förtydliga detta faktum, “[a]ttitudes toward globalization depend, among other things, on 
whether one gains or loses from it.” (GSCP 2006, 3). En insikt jag tar med mig och som blir 
viktig i tolkningen och diskussionen kring resultatet i denna uppsats. Världsbanken beskriver 
begreppet strikt utifrån ekonomiska termer, “Globalization – the growing integration of 
economies and societies around the world” (The World Bank Group, 2001) och fokuserar 
därmed på det ökade ekonomiska utbytet mellan länder. Internationella Valutafonden (IMF) är 
inne på samma spår men adderar också teknikens roll som drivande bakom denna utveckling.  

“Globalization refers to the growing economic interdependence of countries 
worldwide through the increasing volume and variety of cross-border transactions in 
goods and services and of international capital flows, and also through the more rapid 
and widespread diffusion of technology.” (International Monetary Fund 1997, 45)  

OECD beskriver det som: “The term ‘globalisation’ has been widely used to describe the 
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increasing internationalization of financial markets and of markets for goods and services” (OECD 
2005). Tre definitioner av institutioner som samtliga delar en gemensam ideologisk värdegrund i 
de att de tillskriver sig en liberal marknadsekonomi. Dessa definitioner skiljer sig därmed också 
markant från andra institutioner och aktörer med en annan ideologisk värdegrund, politisk 
tillhörighet och andra motiv. Martin Khor, director vid en transnationell organisation för 
utvecklingsländer skriver, “Globalization is what we in the Third World have for several centuries 
called colonization” (Scholte 1997, 15). Andra beskriver utvecklingen som, “a global process, a 
concept, a revolution, and an establishment of the global market free from socio-political control” 
(Nikitin och Elliott 2000, 115). Vi ser genom dessa definitioner tydligt hur begreppet skiftar 
beroende på politisk hemvist, ideologi och tillhörande agenda.  

Den definition av globalisering jag valt att använda mig av i denna uppsats belyser globaliseringen 
ifrån ett perspektiv som tar hänsyn till diskursers ideologiskt formade grund.  

“...globalization is not an output of the ‘real’ forces of markets and technologies, but is 
rather an input in the form of rhetorical and discursive constructs, practices and 
ideologies which some groups are imposing on others for political and economic 
gain.” (Walck och Bilimoria 1995, 383)  

Denna definition vänder ut och in på begreppet och utgår alltså från de värderingar och ideologier 
som det laddas med snarare vad som blir effekten och kommer ut där av. Denna definition får jag 
anledning att återkomma till när jag i resultat och tolkningsdelen visar hur begreppet används i 
legitimeringen av den livslångt lärande. 

 
2.2 Begreppet Livslångt lärande 

Vad är då livslångt lärande, det begrepp med tillhörande didaktik som jag ger mig ut för att 
undersöka i denna uppsats? Begreppet har definierats av Europeiska Unionen (EU) som, 
”Learning that aims to improve a person's knowledge and skills and can take place at any stage 
of life” (EU Lifelong learning, 2012). OECD (2004, 1) beskriver det som, “All purposeful 
learning activity, from the cradle to the grave, that aims to improve knowledge and competencies 
for all individuals who wish to participate in learning activities”. Det handlar alltså om ett 
lärande som pågår genom hela livet oavsett ålder och inkluderar både formellt lärande i till 
exempel skolmiljö liksom informellt lärande i arbetet i form av till exempel planerad 
kompetensutveckling på den egna fritiden.  

Begreppet lanserades redan i mitten av sjuttiotalet men har växt sig allt starkare framförallt sedan 
1990-talet då det också började bära på en uppmaning till utbildningsinstitutioner. ”Educational 
institutions should take the leadership in fashioning different kinds of programs for persons with 
different lands of need. We must succeed in persuading people to the idea that no person is too 
old to learn new or old ideas” (Cohen 1975, 84). Här förespråkas en omställning gentemot hur 
institutioner och individer bör se på lärande som en process som aldrig slutar utan som fortsätter 
genom hela livet. Jag kommer i delen om tidigare forskning och resultat och tolkningsdelen av 
denna uppsats att få möjlighet att utveckla och fördjupa min diskussion kring livslångt lärande 
och visa hur den lever i tät symbios med det mångfasetterade globaliseringsbegreppet.  

Knutet till begreppet livslångt lärande är idén om den livslånga lärande, en individ som lär 
genom hela livet. Kristensson Uggla (2007, 212) beskriver det som, ”a shift of pedagogical focus 
from the instructor to the individual learner” och en förvandling där denna individ, ”should take 
responsibility for his/her own life by becoming a lifelong learner (Kristensson Uggla 2007, 215). 
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Vid en första överblick och på ytan tycks vi alltså bevittna en typ av maktförskjutning från den 
som lär ut till den individuella lärande som nu står som ansvarig för sitt egna livslånga lärande. 
Detta har en betydelse från min forskning då jag undersöker hur legitimeringsprocessen av 
livslångt lärande sker både gentemot institutioner och individer och då jag med mitt kritiska 
hermeneutiska perspektiv också vill utmana och tränga bakom vad texterna tycks berätta och 
söka ett alternativt narrativ. 

 

2.3 OECD – Organization For Economic Development 

En kort beskrivning av den mellanstatliga OECD är nödvändig för förståelsen av det tolkade 
resultatet i denna uppsats. OECD är en återkommande referens genom de texter jag studerat och 
visar sig spela en central roll som aktör i den legitimeringsprocess jag ger mig ut för att beskriva 
och viss bakgrundsfakta är viktig för vår förståelse. OECD är en mellanstatlig organisation som 
formades under Marshall Planen under tidigt 1960-tal. Det är från början ett amerikanskt 
initiativ, men har idag medlemsländer från hela västvärlden, industrialiserade samt 
utvecklingsländer. Dess övergripande uppgift är att stimulera ekonomiskt utbyte och samarbete 
mellan länderna och visionen är enligt dem själva att: 

”OECD will continue to help countries develop policies together to promote economic 
growth and healthy labour markets, boost investment and trade, support sustainable 
development, raise living standards, and improve the functioning of markets.” (OECD 
2011, 2) 

Medlemskap är begränsat enbart, “by a country’s commitment to a market economy and a 
pluralistic democracy” (Rizvi och Lingard 2000, 249). Deras involvering inom 
utbildningsområdet måste därmed också kopplas till organisationens övergripande ekonomiska 
syfte. OECD är alltså en aktör med uppgift att stimulera ekonomiskt utbyte mellan 
medlemsländerna men som alltmer har utbildning på agendan. Detta i och med att utbildningens 
roll förändrats i och med globaliseringen och intagit en allt viktigare roll för marknaden. 
Organisationen spelar en central roll i denna uppsats främst på grund av deras aktiva roll i 
legitimeringsprocessen som jag ger mig ut för att beskriva.    

 
2.4 Det formella utbildningsområdet 

För att tydliggöra resultat och tolkningen av mina analyserade texter är det är viktigt att kortfattat 
definiera vad jag lägger i och hur jag använder mig av begreppet ”det formella 
utbildningsområdet”. Jag syftar med detta på allt lärande som sker genom och inom nationella 
och internationella utbildningsinstitutioner så som universitet och högskolor och jag inkluderar i 
begreppet både dess institutioner och individer. Jag inkluderar alltså inte i begreppet icke-
formellt mer informellt lärande som sker på arbetsplatser, i vår vardag och i sociala samspel med 
marknaden. Jag använder begreppet som en avgränsning i min forskning. Mitt syfte är inte att gå 
på djupet med detta begrepp utan fokus kommer i denna uppsats snarare att ligga på hur själva 
legitimeringsprocessen av livslångt lärande från organisationer så som OECD går till. En process 
där det formella utbildningsområdet ska ses som en central mottagare av deras budskap.  
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2.5 Begreppet didaktisk strategi 
 
Jag lanserar i denna uppsats begreppet didaktisk strategi som ett sätt att beskriva livslångt 
lärande som en legitimeringsprocess understödd av organisationer såsom OECD. I min 
användning av begreppet didaktisk strategi kombinerar jag det grekiska ordet för att undervisa, 
didaskein med strategi'a, som närmast kan översättas med krigskonst och som i vår tid av idag 
adopterats främst av ämnesområden så som ekonomi, management och marknadsföring. Med 
min användning av begreppet syftar jag på hur, varför och vad det är som explicit och implicit 
som lärs ut under begreppet livslångt lärande. Livslångt lärande är därmed både ett begrepp och 
en pedagogisk didaktik med tillhörande legitimeringsprocess som formar dess didaktik.  

 
2.6 Tidigare forskning inom området 

Mitt resultat och tolkningskapitel i denna uppsats byggs till stor del upp av tidigare forskning 
inom området livslångt lärande och globaliseringens påverkan på det formella 
utbildningsområdet vilket gör att jag i denna del endast ger en överblick över forskningsområdet. 
Under arbetet med uppsatsen har jag funnit en väsentlig volym av forskning, både i form av 
vetenskapliga artiklar, avhandlingar samt böcker inriktade på hur globaliseringen förändrar och 
utmanar det formella utbildningsväsendet. Utmärker sig gör tegelstenverket “Education, 
Globalization & Social Change” (Lauder, Halsey, Brown, Dillabough, 2006). En samling av inte 
mindre än sjuttio vetenskapliga artiklar samlats som på ett eller annat sätt kan knytas till livslångt 
lärande och den formella utbildningens roll på en globaliserad marknad. Denna bok har följt med 
mig och fungerat som en grundbult och referens genom forskningsprocessen och bidragit på det 
sättet att jag kunnat ställa mina egna analyser av centrala texter från till exempel OECD 
gentemot dessa artiklar.  

Akademiker och forskare så Knud Illeris, Gary S. Becker och Jack Mezirow har från sina olika 
respektive forskningsområden och vetenskapliga perspektiv belyst och bidragit till att utforska 
och etablera nya närliggande begrepp till livslångt lärande med speciellt fokus på begrepp som 
kompetensutveckling (Illeris 2009), transformativt lärande (Mezirow 2008) och humankapital 
(Becker 2002). Illeris är en forskare och professor inom just livslångt lärande och hans forskning 
kretsar främst kring vuxnas lärande och det förändrade behovet av kompetenser i vår 
globaliserade samtid. Han har presenterat tre olika dimensioner av lärande och 
kompetensutveckling där han fokuserar på funktionalitet, sensibilitet och integration. Han 
beskriver livslångt lärande som något som också sker utanför det formella utbildningsområdet 
vilket blir tydligt i följande citat. 

”… lifelong learning” imply a new conception of the relation between learning and 
education/training with increased focus on informal learning possibilities outside the 
educational institutions in daily life and in working life especially.” (Illeris 2008, 17) 

Gary S. Becker angriper som ekonom forskningsområdet från ett annat perspektiv och fick 
internationell framgång i och med lanserandet av begreppet humankapital som ett sätt att 
beskriva individens roll i en kunskapsekonomi (Becker 2002). Hans texter har influerat bland 
annat OECD (2007) och lyfter jag in artiklar från honom i min analys av resultatet för att ställa 
dessa emot varandra. Slutligen så har jag i framförallt i de förberedande faserna av min forskning 
kommit i kontakt med Mezirow som redan i slutet på 1970-talet lanserade begreppet 
”transformativt lärande”. Ett begrepp som är närliggande till livslångt lärande då det fokuserar på 
behovet av ett förändrat lärande och förflyttat fokus till den enskilda individens lärande och 
möjligheter att förändra sina uppfattningar genom livscykeln (Mezirow 2008).  
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Kärnan i den tidigare forskning jag förhåller mig till i denna uppsats är OECDs publikationer 
inom området. Med artiklar och policys så som “Lifelong Learning for All” (OECD 1996), 
“Employment and Growth in the Knowledge-based Economy” (OECD 1996b), Transitions to 
Learning Economies and Societies (OECD 1996c), ”Lifelong learning Policy brief” (OECD 
2004) samt “Lifelong Learning and human capital” (OECD 2007) presenterar organisationen 
starka argument riktade gentemot det formella utbildningsområdet att ställa om sitt lärande till en 
livslång modell. OECDs policys, artiklar och rapporter är framförallt fokuserade på att ge ett 
underlag för hur det formella utbildningsväsendet på bästa sätt kan möta globaliseringens 
utmaningar och vilka strategier som kan implementeras till för att motivera enskilda individer att 
bli livslånga lärande.  

Texterna från OECD skiljer sig åt genom att de har olika fokus men samtidigt är centrerade på 
förändrade förutsättningar för utbildning i ett globaliserat kontext. Totalt har jag undersökt ett 
tiotal texter från OECD varav jag centrerat min analys kring de som jag sett bäst sett kunnat 
hjälpa mig besvara min övergripande forskningsfråga kring hur legitimeringen av livslångt 
lärande går till. Dessa texter är centrala och ryggraden i min kritiska analys. En fördjupad 
beskrivning av dessa texter och dess vikt för min forskning blir tydligt i metoddelen där jag 
beskriver undersökningsområdet i detalj samt i resultat och tolkningsdelen där jag hela tiden 
försökt vara trogen texten genom att citera centrala delar ur dessa och därpå kommentera på 
dessa.  
 
Vad gäller livslångt lärande som en didaktik och en strategi för att möta globaliseringens 
utmaningar utmärker sig här i norden främst forskning från Bengt Kristensson Uggla, professor i 
filosofi, kultur och företagsledning vid Finlands svenska universitet Åbo Akademi. Han 
undersöker utifrån en hermeneutisk forskningsansats och med speciell förkärlek för Paul Ricoeur 
teorier, vem den livslånga lärande egentligen är, globaliseringens inverkan på den formella 
utbildningen och individens förändrade roll i denna utveckling. Kristensson Ugglas slutsatser är 
att individer allt mer skapar sig ett livsnarrativ och formar en identitet kring sina utbildningsval 
och beskriver det han ser tar form som en, “’pedagogy of the self’, where everyone should desire 
participation in this new life narrative” (Kristensson Uggla 2007, 215). Alltså en ”jagets 
pedagogik”, där utbildningen allt mer blir en del i vårt identitetsskapande. Han lyfter också in ett 
kritiskt perspektiv i det han belyser (så som beskrivits i inledningen) begreppet flexibilitet från 
olika synvinklar och efterfrågar en ökad reflexivitet över begreppet livslångt lärande. 
Kristensson Uggla är i min uppsats den forskare vars teorier jag främst låtit mig influeras av och 
är en återkommande referens genom resultat, tolkning och diskussion i denna uppsats.   

Forskarna Richard Edwards och Robin Usher bidrar också de med ett kritiskt perspektiv på det 
livslånga lärandet. De beskriver hur denna livslångt lärande saluförts som en strategi och som ett 
sätt att hantera det post-moderna tillståndet av fragmentering och alienation globaliseringen 
försatt individer i genom att erbjuda kontroll men att det samtidigt paradoxalt tycks bidra till en 
ökad osäkerhet. Inbyggd i strategin finns alltså enligt dessa forskare samma problem som vissa 
förespråkare för livslångt lärande hävdar densamma ska hjälpa överbygga. Detta resonemang 
utvecklar jag i resultat och tolkningskapitlet och för nu får ett citat från dessa två forskare 
förtydliga deras position. 

”Thus, rather than being a solution to the problem of change and uncertainty – a 
condition of master – lifelong learning can be therefore understood differently – as 
actually fuelling the uncertainty to which it is the supposed response.”  
(Edwards och Usher, 2006, 65) 
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Det är till denna kritiska forskningstradition inom området livslångt lärande och globaliseringens 
påverkan på det formella utbildningsväsendet jag önskar att skriva in mig i med min egen 
forskning i denna uppsats.  

 

3. TEORIBESKRIVNING 

I denna del beskriver jag de vetenskapliga teorier och centrala akademiska begrepp jag använder 
mig av i analysen och tolkningen av resultat i denna uppsats. Jag börjar med att presentera den 
socialkonstruktionistiska modellen för legitimering som jag tolkar de analyserade texterna igenom. 
Jag går vidare för att beskriva de olika nivåer av legitimering som denna modell innefattar och 
avslutar med att presentera de nyckelbegrepp vad gäller makt jag använder mig av och hur jag 
förhåller mig till dessa i min forskning.  
 
 
3.1 En socialkonstruktionistisk teori för legitimering  
 
Då min forskning syftar till att undersöka hur legitimeringen sker av begreppet livslångt lärande i 
den globala kontexten har jag vänt mig till den socialkonstruktionistiska forskningsinriktningen 
med särskilt fokus på den teori för legitimering som forskarna och författarna Berger och 
Luckmann (1966) utvecklat i sin bok ”The social construction of reality”. I denna beskriver de hur 
vi som individer skapar vår verklighet i ett socialt samspel med omvärlden och hur social ordning 
skapas genom vad de kallar institutionalisering (Berger och Luckmann 1966, 47). 
Samhällsinstitutioner formas för att skapa social kontroll och dessa rättfärdigar sin roll i 
samhällshierarkin genom en process de benämner som legitimering (Berger och Luckmann 1966, 
92). Detta kan beskrivas som ett förklarande och rättfärdigande som sker för att legitimera en viss 
institutions maktposition. Exemplet kan tas med det formella utbildningsområdet som i vissa tider 
legitimerats genom sin ekonomiska roll i samhället och i andra fall med dess bildande roll 
(Alvesson 2007, 88-89). I denna forskningsuppsats är den teori jag undersöker hur den 
legitimerats livslångt lärande. 
 
Denna process av legitimering beskrivs att ske dels på nivån av institutioner i samhället och dels 
på nivån av den enskilda individens livsbiografi. En socialisering sker genom "den samhälleliga 
påverkan genom vilken individerna internaliserar sociala normer och kunskap" (Alvesson 2007, 
89). Vi som individer spelar enligt författarna olika roller som aktörer på den sociala scenen och i 
detta samspel med institutioner internaliserar vi dessa sociala normer som kunskaper. Det är denna 
legitimering av livslångt lärande gentemot det formella utbildningsområdets institutioner och 
individer jag ger mig ut för att undersöka genom studiet av centrala texter ifrån bland annat 
OECD. 
  
 
3.2 Nivåer av legitimering enligt Berger och Luckmann  
 
Från institutioners sida är legitimering enligt författarna Berger och Luckmann en process som 
pågår på flera olika samtidigt existerande nivåer varav jag valt att arbeta med tre stycken. Först har 
vi språket, alltså valet av vokabulär, hur en viss aktör väljer att uttrycka sig genom det talade eller 
skrivna ordet, val av ord och hur dessa tolkas och används i ett visst kontext. Därefter har vi nivån 
av legitimering som sker genom explicita teorier. I denna uppsats presenterar jag hur livslångt 
lärande tolkat på detta sätt kan tolkas som en explicit teori. Ett sätt socialisera inte enbart individen 
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utan också involverade institutioner, företag och aktörer in i en viss diskurs och kontext i det här 
fallet den globaliserade.   
 
Mest centralt sker legitimering enligt författarna genom det symboliska universa som beskrivs 
som: ”bodies of theoretical tradition that integrate different provinces of meaning and encompass 
the institutional order in a symbolic totality” (Berger och Luckmann 1966, 95). Ett symboliskt 
universa kan alltså ses som ett kollektivt fenomen, en form av världsbild och berättelse som 
bäddar in oss som individer i en ”sanning” och som bidrar med förklaringar till varför vi gör vad 
vi gör. “The symbolic universe orders history. It locates all collective events in a cohesive unity 
that includes past, present and future” (Berger och Luckmann, 92-104). Det symboliska 
universumet ordnar vår historia och formar ett narrativ kring vår livsvärld, en roll jag ser 
globaliseringen har i denna forskningsuppsats.  
 
Ett symboliskt universa innefattar ofta legender, maximer och myter som kännetecknas av att de 
blandar fakta och fiktion, ger en historisk förankring, pekar ut en inriktning för framtiden och ofta 
bär på underliggande implicita ideologiska syften. Den moderna vetenskapen liksom marknaden 
av idag skulle av vissa samhällskritiska röster beskrivas som just ett symboliskt universa medan 
om vi går tillbaka i historien ser hur myter, religioner och kosmologier format desamma. Den 
socialkonstruktionistiska modellen för legitimering ger mig en akademiskt etablerad och 
accepterad teoretisk modell för att tolka de texter jag valt ut att analysera utifrån min 
hermeneutiska läsning. Den bidrar med en tolkningsmodell med tydliga kategorier som hjälper 
mig att tolka det analyserade resultatet.  
 
 
3.3 Teoretiska kritiska nyckelbegrepp  
 
I denna del redogör jag för nyckelbegrepp jag lånar in för att komplettera min 
socialkonstruktionistiska tolkning och ge den en mer kritisk udd samt för min avslutande 
diskussion i denna uppsats. Jag börjar med att förtydliga kopplingen mellan symboliskt universa 
och myt för att därefter definiera och förtydliga begrepp som hegemoni och ideologi och hur jag 
använder dessa i min forskning.   

Symboliskt universa är så som beskrivet nära länkat till begreppet myt och för att addera en kritisk 
udd till denna teori så tar jag hjälp i den franska sociologen och teoretikern Roland Barthes 
tolkning av begreppet. Barthes beskriver mytens funktion som ett maktinstrument i att förvränga 
ett fenomen genom att frikoppla den från sitt historiska tillkommande och istället beskriva det som 
en manifestation av en central ordning och sanning i ett samhälle (Jones 2007, 64). Forskaren 
Bruce Lincoln beskriver denna koppling till maktstrukturer och ideologi som jag tycker saknas i 
den socialkonstruktionistiska modellen än tydligare när han skriver att ”myth is ideology in 
narrative form” (Lincoln citerad i Jones 2007, 61). Alltså att myten eller om vi hellre vill kalla det 
ett symboliskt universa fungerar som en ideologi i narrativ form. I denna uppsats studerar jag 
också implicit den ideologi som formar de texter jag analyserar genom min kritiska hermeneutiska 
analys och tillhörande socialkonstruktionistiska tolkning.  

Ett annat centralt begrepp jag lånar in för min diskussion kring det tolkade resultatet är hegemoni. 
Begreppet har beskrivits som “the social, cultural, ideological, or economic influence exerted by a 
dominant group“ (Meriam-Webster 2012) och vidare “Hegemony does not dominate from outside 
but is a ‘thick texture’ which interlaces resistance and submission, opposition and complicity” 
(Martin-Barbero 1988, 447). Det handlar här alltså om hur maktstrukturer alltid är med och verkar 
implicit i det fördolda i ett visst kontext och hur en grupp kan influera och påverka andra genom 
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att utöva en ideologisk, kulturell och ekonomisk makt. Det kan till exempel handla om hur 
maktpositioner mellan kön och patriarkala strukturer bibehålls i det fördolda genom en styrande 
elits implicita maktanspråk och instrument för utövande av densamma. Det som uppfattas som 
hegemoni påverkas av det politiska perspektiv och ideologi vi tillskriver oss.  
 
Den marxistiska filosofen och sociologiska teoretikern Antonio Gramsci vidareutvecklade 
begreppet och lanserade kulturell hegemoni. Detta förklarar hur en dominerande social klass 
genom att manipulera en kulturs dominerande värderingar kan omvandla dessa till social norm och 
en universellt fungerande ideologi. På så sätt beskrivs denna ideologi också att vara till nytta för 
samtliga medborgare i samhället men gynnar främst den regerande samhällsklassen.  

 
”The cultural hegemony is manifest in and maintained by an existence of minor, 
different circumstances, that are not always fully perceived by the people living it.”  
(Gramsci 1992, 233) 

 
För att förstå hur jag använder hegemoni behöver vi därmed också förstå och definiera begreppet 
ideologi. Ideologier har beskrivits som, “… sets of values, beliefs, myths, explanations and 
justifications that appear self-evidently true and are morally desirable” (Brookfield 1991, refererad 
i Mezirow, 31). Alltså en typ av förklaringsmodell och politisk form av legitimering som beskrivs 
och uppfattas som allmänt rådande sanning och moraliskt eftersträvansvärd i ett visst samhälle i en 
viss tid. Det är just på ideologisk grund jag i den avslutande diskussionsdelen av denna uppsats 
formar min kritik gentemot det livslånga lärandet som didaktisk strategi. 
  
Avslutningsvis så tar jag inspiration i inspiration från den tyska filosofen, sociologen och 
geologen Jürgen Habermas teori om den ideala språksituationen (Habermas 1987). Kortfattat kan 
begreppet sägas beskriva en ideal typ av kommunikation människor emellan. En diskurs och 
kontext som inte är störd eller förvrängd av underliggande ideologiska motiv. En princip om en 
kommunikation mellan till exempel två individer där bägge är överens om och medvetna om de 
regler som gäller kommunikationen och där de inte bär på underliggande motiv och dold agenda.  
Dessa begrepp myt, kulturell hegemoni, ideologi och den ideala språksituationen använder jag mig 
av genom att koppla till min socialkonstruktionistiska tolkningsmodell i diskussionen kring det 
tolkade resultatet i denna uppsats. 
 
 
4. METOD   
 
I denna del argumenterar jag och reflekterar över för mitt val av forskningsansats och metod, 
beskriver undersökningsmiljön och hur jag samlat in, bearbetat och tolkat dessa studerade texter. 
Ambitionen är att genom hela detta metodkapitel också relatera tillbaka till mitt övergripande syfte 
och min övergripande frågeställning för att därmed förtydliga logiken i min argumentation. Efter 
det att jag presenterat hur jag utifrån min hermeneutiska läsning analyserat texterna beskriver jag 
anledningarna till valet av kvalitativ metod och tillvägagångssättet vid insamling och bearbetning 
av data och texterna som formar min undersökningsmiljö. Därefter presenterar jag hur tolkat de 
analyserade texterna, reflektera kring och argumenterar för denna forsknings reliabilitet och 
validitet samt över etiska överväganden. Jag avslutar detta kapitel med en metoddiskussion där jag 
diskuterar val av metod och dess implikationer på denna forskningsuppsats.   
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4.1 Hermeneutiken som vetenskaplig forskningsansats  
 
Mitt val av forskningsansats har övergripande fallit på den hermeneutiska inriktningen. Dess 
sanningsbegrepp skiljer sig markant från den positivistiska inriktningen genom att den fokuserar 
på sanning som en betydelse, det ”signifikativa” som uppdagandet av en djupare mening än den 
omedelbart evidenta (Heidegger 1927 refererad i Alvesson 2007, 48).  Detta kan liknas vid de 
glasögon jag använt mig av i läsningen av mina texter och analysen av desamma. Hermeneutiken 
lämpar sig särskilt väl då mitt syfte har varit att undersöka legitimeringen av begreppet livslångt 
lärande och att studera den djupare mening, bortom den omedelbart evidenta, som de analyserade 
texter berättar om.  
 
Hermeneutikens idéhistoriska rötter finner vi i renässansen och dess analys och tolkning av 
bibeltexter. Redan här i redogörandet av inriktningens arv blir det tydligt den vikt som läggs på 
textens betydelse. Det är i dialog, samspel och konversation med de texter som studeras som en ny 
mening och tolkning ses framträda. Det är för att beskriva denna dialektiska relation mellan den 
som studerar texten och texten själv som en av inriktningens stora tänkare Hans-Georg Gadamer 
myntade begreppet Horizontversmeltzung, (som kan översättas till fusionen av horisonter). Detta 
begrepp försöker förklara hur läsaren av en text och dess författares givna utsiktspunkt vid varje 
punkt är påverkad av dess egen historia, kontext och psykologi. I det hermeneutiska studiet av 
texter handlar det därmed om att också kunna sätta sig in i författarens horisont, att tränga in i 
dennas begreppsvärld samtidigt som vi återkopplar till våra egna erfarenheter och historia. 
Gadamer beskriver det som att: "To have an horizon means not being limited to what is nearby, 
but to being able to see beyond it” (Gadamer 1997, 302). Detta är ett förhållningssätt jag låter mig 
inspireras av i hur jag arbetat med och analyserar mitt forskningsmaterial. 
 
Den hermeneutiska forskningsansatsen är uppbyggd på den socialkonstruktionistiska 
uppfattningen att verkligheten är något vi som människor socialt konstruerar i vårt samspel med 
och relation till vår omvärld. Verkligheten skapas genom sitt kulturella, sociala, politiska, 
historiska och ideologiska kontext. Detta ger därmed en naturlig länk från hermeneutiken till 
Berger och Luckmanns’ teorier kring institutionalisering och legitimering varigenom jag tolkat 
mina analyserade texter (Berger och Luckmann 1966).  
 
I min forskning har jag inte sökt efter universella, historiskt obundna och allmänt rådande 
sanningar utan försöker belysa och ge svar på frågor av betydelse i vår socialt konstruerade 
samtid. Det viktiga har varit att utforska hur dessa sociala konstruktioner går till. Avslöjandet av 
hur företeelser är socialt konstruerade är alltså det som står i fokus inom 
socialkonstruktionismen. Förekomsten av rent rationellt objektiv kunskap ifrågasätts. Istället 
beskrivs det som att, “kunskapen uppkommer genom andra mer ideologiska, intresse eller 
maktbetonade processer” (Alvesson 2007, 81). Alvesson förklarar vidare (Alvesson 207, 205); 
”Fakta framgår ur texten genom en tolkningsprocess. De är resultat, inte utgångspunkter”. Detta 
har varit ytterligare ett argument för att kombinera min hermeneutiska analys med en 
socialkonstruktionistisk tolkning av texterna i min undersökningsmiljö för att på så sätt studera 
hur legitimeringen konstruerats socialt. 
 
Inom hermeneutiken skiljer man mellan den objektiverade och aletiska hermeneutiken där den 
senares fokus lämpat sig bäst för detta forskningsprojekt då den syftar till att avslöja något som är 
fördolt snarare än att skapa en korrespondens mellan subjektivt tänkande och en objektiv 
verklighet. ”Förståelse är för denna hermeneutiska inriktning ingenting exceptionellt som man når 
fram till som kulmen av vetenskaplig ansträngning. Förståelse är ett grundläggande existenssätt 
för varje människa eftersom vi dagligen och stundligen måste orientera oss i vår tillvaro för att 
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kunna leva” (Alvesson 2007, 199). Vår livsvärld är historiskt och kulturellt betingad och i denna 
uppsats blir detta särskilt tydligt då vi följer hur denna konstruktion sker i legitimerandet av 
livslångt lärande genom analysen och tolkningen av OECDs texter.  
 
Mitt förhållningssätt i hur jag utifrån hermeneutiken som forskningsansats angriper studiet, och 
analysen i denna uppsats knyter mer specifikt an till Paul Ricoeur och den underinriktning inom 
hermeneutiken som benämnts misstankens hermeneutik. Kristensson Uggla beskriver det som att 
Ricoeur omvandlade den hermeneutiska upplevelsen, ”… by recognizing a critical instance at the 
very heart of interpretation” (Kristensson Uggla 2010, 49). Han förflyttade därmed också fokus i 
hermeneutiken från att enbart förstå till att också förklara. Kristensson Uggla förtydligar hur denna 
kritiska inriktning fått sitt epitet genom att beskriva det som att:  
 

”Ricoeur develops an extensive concept of interpretation that incorporates an 
encompassing dialectic involving both listening and suspicion, understanding and 
explanation, the hermeneutics of tradition as well as a critique of ideologies.” 
(Kristensson Uggla 2010, 51) 

 
Ricoeur refererade med misstankens hermeneutik tillbaka till tänkare som Karl Marx, Friedrich 
Nietzche och Sigmund Freud som han såg som tre förgrundsgestalter för detta angreppssätt då, 
"All three clear the horizon for a more authentic word, for a new reign of Truth, not only by means 
of a 'destructive' critique, but by the invention of an art of interpreting" (Ricoeur 1977, 33). Han 
såg det som att dessa intellektuella giganter avklätt verkligheten dess falska medvetande. Att när 
använd rätt kan hermeneutiken bidra till samma avmystifiering genom ett kritiskt och 
misstänksamt förhållningssätt gentemot de studerade texterna. Detta skeptiska angreppssätt i 
studiet av texterna som utgör min undersökningsmiljö lämpar sig särskilt väl då som beskrivits i 
inledningen av detta kapitel, mitt syfte har varit att undersöka legitimeringen av begreppet 
livslångt lärande och att studera den djupare mening, bortom den omedelbart evidenta, som de 
analyserade texter berättar om.  
 
 
4.2 Valet av kvalitativ metod 
 
Den metod av datainsamling jag som forskare väljer beror på mitt övergripande syfte med 
forskningen och den forskningsfråga som söker att besvaras. I mitt fall handlar det om att förstå 
hur den didaktiska strategin livslångt lärande legitimerats. Med detta sagt var det tidigt i 
forskningsprocessen klart för mig att det var kvalitativ metod som var rätt val då det ger mig en 
större frihet och bättre möjligheter att besvara denna fråga som gränsar till samhällsvetenskap, 
sociologi och politik. Rodney Åsberg skriver i artikeln ”Det finns inga kvalitativa metoder – och 
inga kvantitativa heller för den delen” (Åsberg, 2001) att kvalitativ och kvantitativ metod allt mer 
har blivit till en pseudo-fråga då ingen egentlig distinktion kan göras på annat än själva datanivån 
(som ju endast är en del i själva metoden man använder sig av i en forskningsprocess). Ansatsen 
eller perspektivet kan inte skiljas med hjälp av en sådan dikotomi och inte heller analysmetoden, 
”För man ner distinktionen kvantitativ-kvalitativ till den nivå där den hör hemma, datanivån, 
behöver inte väsentliga metodologiska frågor förvirra” (Åsberg 2001, 277).  
 
Ett ytterligare argument var att ett kvantitativt tillvägagångssätt skulle ha svårt att ge svar på och 
avslöja den typ av implicita strukturer och processer jag gett mig ut för att undersöka i denna 
uppsats. Kvalitativ analys innebär en process där forskaren organiserar, förklarar och presenterar 
insamlad data för att på så sätt ge den mening. Det är alltså i första hand en analys som sker och 
inte en tolkning. Tolkningen sker i denna uppsats först in i det att jag använder mig av den 
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socialkonstruktionistiska teorin för legitimering med tillhörande tidigare beskrivna nyckelbegrepp.  
 
 
4.3 Tillvägagångssätt vid insamling av data  
 
En enkel Google-sökning på ordet lifelong learning ger ungefärligen 30 miljoner träffar. En 
sökning i Blekinge tekniska högskolas databas ger strax över 50 000 artiklar. Det är ett oerhört 
omfångsrikt område och forskningen tycks fortsätta växa lavinartat vilket ställer krav på och 
utmaningar vad gäller avgränsningar. Denna uppsats omfång och mitt urval av artiklar ger endast 
ett fragment av den mångfacetterade mosaik som forskningsområdets globaliserade diskurs bjuder 
på och min utgångspunkt har varit att hellre våga avgränsa än att landa i ett kunskapsunderlag som 
spretar alltför mycket och därmed riskerar ge alltför bristfälliga och generella svar.  
 
Det första steget efter det att jag definierat min forskningsfråga var att påbörja en kritisk insamling 
av datamaterial i form av texter tills det att en teoretisk mättnad nåtts. Alltså den punkt där jag 
uppfattat mig nått den kritiska gräns där jag samlat in tillräckligt material för att besvara mina 
frågeställningar. Jag satte upp ett digitalt kurator-verktyg och agent genom programvaran “Scoop 
It” (Scoop.it 2012) som tillät mig att definiera nyckelord inom mitt område från vilket den 
dagligen serverade mig det senaste som skrivits inom orden, ”knowledge economy”, ”lifelong 
learning”, ”human capital”, ”globalization”, ”education” och ”OECD”. Begrepp som jag därefter 
kombinerade i ett tiotal olika kombinationer så som ”OECD”, ”Lifelong learning”, ”Globalized 
education” och ”Globalized lifelong learning”. Detta innebar en daglig sorteringsprocess av ett 
tjugotal artiklar, bloggposts, twitter-flöden vilket framförallt gav mig en inledande bättre överblick 
över området, dess diskussioner och aktualitet.  
 
Den stora vikten vid insamling fokuserades på sökning i artikeldatabaser så som Sage Publications 
vilket resulterade i en genomgång av ett trettiotal artiklar inom området vari jag också gick 
igenom referenser för att söka återkommande artiklar kopplat till min undersökningsmiljö och mitt 
forskningsområde. Jag sökte mig också utanför den akademiska forskningsdisciplinen och fann en 
stor mängd underlag fokuserat på livslångt lärande och kunskapsekonomin framförallt i form av 
publikationer så som OECD, EU, Världsbanken, IMF och Regeringskansliet samt på dessa 
webbsidor.  
 
Utifrån ett femtiotal artiklar valde jag ut ett trettiotal som jag tyckte bäst kunna möta min 
övergripande forskningsfråga och syftet med denna uppsats. Jag valde bort ett flertal av de äldre 
artiklar och böcker jag fann i mina sökningar då forskningsområdet utvecklas snabbt och 
begreppet hela tiden är i förändring. Jag undvek också artiklar som tycktes upprepa det jag funnit 
andra artiklar uttrycka tydligare och inriktade mig på texter som kunde kopplas till legitimerandet 
av livslångt lärande. 
 
Det är viktigt att här också redogöra för de brister jag ser i detta urval. Med mer tid och resurser 
skulle jag gärna ha utökat dataunderlaget till att ha omfattat fler artiklar och framförallt gått än 
djupare in i policys och rapporter även från andra organisationer så som EU, IMF och 
Världsbanken. Jag valde tidigt att försöka avgränsa mig och har därmed fokuserat på OECDs 
publikationer vilket riskerar att ge en något snäv bild för att därifrån generalisera kring 
forskningsområdet som helhet. Jag hade även haft svårt att hitta en större andel kritiska artiklar 
och perspektiv något som kan ses som både en begränsning och en möjlighet då detta också kan 
påvisa möjligheterna med att jag med denna forskning adderar ett välbehövligt forskningsunderlag 
till den pedagogiska disciplinen. En annan eventuell brist kan sägas vara att jag enbart belyser 
området från ett västerländskt perspektiv och inte lyfter in forskning från andra delar av världen. 
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Trots dessa begränsningar tycker jag mig kunnat uppnå mitt syfte och svaret på min övergripande 
forskningsfråga utifrån detta material. 
 
 
4.4 Beskrivning av undersökningsmiljö  
 
Min undersökningsmiljö är präglad av tidigare forskning och har genom ett brett men ändå tydligt 
avgränsat urval målsättningen att möta mitt syfte i synliggöra hur begreppet livslångt lärande 
legitimerats gentemot det formella utbildningsområdet i ett globaliserat kontext. Min 
undersökningsmiljö utgörs av texter. Ricoeur definierar en text som, “a discourse fixed by 
writing” (Ricoeur 1981, 146). Han beskriver det vidare som att, “Texts speak of possible worlds 
and of possible ways of orienting oneself in these worlds” (Ricoeur 1981, 177). Genom att 
undersöka dessa texter undersöker jag alltså en miljö, en värld och en diskurs som i denna studie 
är globaliseringen och dess effekter på det formella utbildningsområdet.  
 
Min undersökningsmiljö kan beskrivas bestå av tre kluster. En övergripande och generell del som 
kretsar kring livslångt lärande och globaliseringens möte med det formella utbildningsområdet. Ett 
kluster som fokuserar på policys och underlag från internationella organisationer så som OECD 
med särskild tonvikt på deras rapporter om livslångt lärande. Ett kluster av artiklar som belyser 
forskningsområdet ifrån ett kritiskt perspektiv. Mitt fokus har legat på vetenskaplig litteratur och 
artiklar från framförallt de senaste tio till femton åren då begreppet livslångt lärande med 
tillhörande didaktik fått en allt mer dominerande roll inom det formella utbildningsväsendet 
(Kristensson Uggla 2007, 211). Nedan är en modell som ger en överblick över dessa tre kluster 
och i denna del ger jag en beskrivande del av varje kluster som utvecklar resonemanget kring 
dessa texter och varför jag valt de jag valt. Tillsammans formar de min övergripande 
forskningsmiljö.  
 

 
Modell 4.4 Undersökningsmiljö i form av studerade texter indelade i tre kluster. 
 
 
4.4.1 Generella texter om livslångt lärande 
 
För att få en tydlig överblick över forskningsområdet livslångt lärande har jag studerat ett brett 
urval av böcker, artiklar och avhandlingar. En del av dessa har jag redan redogjort för under 
tidigare forskning i denna uppsats (se sida 11). Då jag i denna del beskriver mer i detalj min 
undersökningsmiljö är det dock viktigt att påminna om Bengt Kristensson Ugglas forskning och 
hans bok ”Ricoeur, Hermeneutics and Globalization” (Kristensson Uggla 2010) samt artiklar som 
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”Who is the Lifelong Learner? Globalization, Lifelong learning and Hermenetics” (Kristensson 
Uggla 2007). Dessa har varit viktiga att förhålla mig till i positioneringen av min egen forskning 
inom området och de har guidat mig genom undersökningsmiljön vidare till andra centrala artiklar 
från organisationer så som OECD.  
 
Till dessa och tidigare beskriven forskning kan nämnas generella texter om livslångt lärande så 
som, “Education Techniques for Lifelong Learning, Lifelong Learning in the 21st Century and 
Beyond” av Jeannette Collins (2009). Hennes forskning har bidragit till att ge mig en översikt över 
livslångt lärandes introduktion gentemot det formella utbildningsområdet och de globaliseringens 
utmaningar som dess didaktik ses vara ett svar på. Andra forskare som Rose Evison har med 
artiklar som “Changing to learning cultures that foster lifelong learners” (2006) gett mig ett 
perspektiv mer fokuserat på individens socialiseringsprocess in i det livslånga lärandet. Något jag 
särskilt riktar fokus på i en del av resultatdelen. 
 
Översiktsverk med utvalda artiklar inom området så som tidigare nämnda boken ”Lifelong 
Learning” (Sutherland och Crowther 2006) vilken samlar texter från ledande teoretiker och 
akademiker att inom området samt, “Education, Globalization & Social Change” (Lauder, Halsey, 
Brown, Dillabough, 2006) har hjälpt mig att skapa en tydligare överblick över forskningsområdet. 
I nedan tabell sammanfattas de mest centrala texterna inom detta generella kluster för min 
forskning i denna uppsats. 
 
Tabell 4.4.1 Studerade generella texter om livslångt lärande. 
 
Text Författare Typ av källa År 
Ricoeur, Hermeneutics and 
Globalization 

Bengt Kristensson Uggla Bok 2010 

Who is the Lifelong Learner? 
Globalization, Lifelong learning 
and Hermenetics 

Bengt Kristensson Uggla Artikel 2007 

Education Techniques for Lifelong 
Learning, Lifelong Learning in the 
21st Century and Beyond 

Jeannette Collins  Artikel 2009 

Changing to learning cultures that 
foster lifelong learners 

Rose Evison Artikel 2006 

Lifelong Learning Peter Sutherland och Jim 
Crowther  

Bok 2006 

Education, Globalization & Social 
Change 

Hugh Lauder, Philip Brown, 
Jo-Ann Dillabough, A.H 
Halsey 

Bok 2006 

The age of human capital Gary S. Becker Artikel XXX 
Lifelong learning, a definition and a
challenge 

Wilbur J. Cohen Artikel 1975 

What is special about adult learning Knud Illeris  Artikel 2006 
Learning, work and competence 
development 

Knud Illeris Artikel 2008 
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4.4.2 Policys och artiklar från OECD 
 
Då legitimering enligt Berger och Luckmann alltid innefattar vissa centrala aktörer med särskilda 
intressen har det varit särskilt viktigt för min övergripande forskningsfråga att studera dessas 
texter inom området. Som tidigare beskrivit ledde forskningen och studiet av generella texter om 
livslångt lärande mig relativt tidigt i processen till internationella mellanstatliga organisationer så 
som Världsbanken, IMF, EU och framförallt OECD. Denna mellanstatliga organisations 
rapporter formar ”ryggraden” i min forskning och beskrivs av flera källor som den centrala 
aktören i den process jag studerar (Ritzvi och Lingard 2009, Collins 2009, Kristensson Uggla 
2010, OECD 2004).  

Jag har studerat ett tiotal artiklar, rapporter och policys från organisationen där ett särskilt fokus 
inriktats på “Lifelong Learning for All” (OECD 1996), en rapport som ofta citeras av andra 
forskare som den som markerade början på OECDs mission för och genomslaget för livslångt 
lärande inom det formella utbildningsområdet. “Lifelong learning Policy brief” (OECD 2004) är 
en annan rapport som bör ses som en komprimerad och uppdaterad version av densamma och ger 
tydliga argument för utbildningsinstitutioner att ställa om till ett livslångt lärande. Artiklarna 
“Employment and Growth in the Knowledge-based Economy” (OECD 1996b) och ”Transitions 
to Learning Economies and Societies” (OECD 1996c) har gett mig en tydlig översikt över det 
som beskrivs som kunskapsekonomin och dess bakomliggande faktorer och globaliseringens roll 
i denna process utifrån organisationens tolkning. Mer inriktat på individens roll i denna 
förändrade värld sammanställs och argumenteras för av OECD i artiklar så som ”Literacy in the 
Information Age” (OECD 2000) samt “Lifelong Learning and human capital” (OECD 2007). 
Här görs kopplingen globalisering, livslångt lärande och humankapital specifik utifrån en av 
OECDs ideologiskt färgade värderingar uppbyggd logik. 

Min grund för detta urval och beslutat att studera just texter från OECD mer i detalj bygger på att 
dessa har visat sig vara flitigt citerade källor och återkommande referenser i flertalet av de 
vetenskapliga artiklar och böcker jag studerat inom forskningsområdet så som beskrivits ovan. Det 
som utmärker dessa artiklar visar forskning från bland andra Ritzi och Lingard (2010) är den 
övergripande ensidigt porträtterade bild som ges av globaliseringen och livslångt lärande som en 
strategi för att bemöta dess utmaningar. Ritzi och Lingard forskning öppnade upp mitt intresse för 
att studera även OECDs policys och rapporter underliggande ideologiska perspektiv vilket jag 
redogör för i min diskussionsdel. Som tydligast framträder det i de rapporter OECD sammanställer 
inom forskningsområdet som ofta bär på explicita uppmaningar till omställning hos dess 
mottagare, det formella utbildningsområdet. I nedan tabell sammanfattas de mest centrala texterna 
inom de policys och artiklar från OECD jag studerat och analyserat i denna uppsats. 
 
 
Tabell 4.4.2 Studerade policys och artiklar från OECD.  

Text Organisation Typ av källa År 
Lifelong Learning for All OECD Rapport 1996 
Lifelong learning policy brief OECD Policy 2004 
Employment and Growth in the 
Knowledge-based Economy 

OECD Rapport 1996 

Transitions to Learning 
Economies and Societies 

OECD Rapport 1996 

Literacy in the Information Age OECD Rapport 2000 
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Lifelong Learning and human 
capital 

OECD Rapport 2007 

EU Lifelong Learning EU Video 2010 
OECD Intra-Firm Trade OECD Rapport 1993 
OECD Handbook on Economic 
Globalisation Indicators 

OECD Rapport 2005 

50th anniversary vision 
statement 

OECD Artikel 2011 

 
4.4.3 Kritiskt tolkande texter om livslångt lärande 
 
Som beskrivits i tidigare forskning har jag också analyserat akademiska artiklar och forskning som 
intar ett mer kritiskt perspektiv på begreppet livslångt lärande liksom ett mer reflekterande 
förhållningssätt till globaliseringens påverkan på det formella utbildningsområdet. I detta kluster 
av min undersökta miljö har jag funnit värdefull forskning från bland annat Richard Edwards och 
Robin Usher som bidrar med ett kritiskt perspektiv framförallt genom artikeln “A troubled space 
of possibilities: lifelong learning and the post modern” (Edwards och Usher 2006). I denna 
fokuserar de specifikt på den lärande individens förändrade roll i en postmodern värld. Hur 
livslångt lärande av centrala aktörer presenteras som ett svar på globaliseringens utmaningar men 
hur dessa svar också tycks underfrämja en accelerering av samma utveckling och en ökad 
upplevelse av osäkerhet.  
 
Tidigare nämnda Lingard och Rizvi (2010) för bland bland annat i boken ”Globalizing Education 
Policy” en kritisk diskussion och analys över hur globaliseringen som diskurs påverkar den 
formella utbildningen. De redogör för detalj över de aktörer som är dominerande i diskursen och 
lyfter specifikt fram OECDs roll. Till detta kritiska kluster ska läggas Kristensson Uggla vars 
artiklar både har funktionen att ge en överblick över området men också utifrån hans kritiska 
hermeneutiska ansats visar på vikten av att bidra med alternativa perspektiv och tolkningar av 
globaliseringen och livslångt lärande. Idéer jag inspirerats av i min problemformulering där dessa 
olika perspektiv balanserade gentemot varandra ses ge en mer holistisk och därmed sanningsenlig 
bild över det livslånga lärandet. I tabellen nedan sammanfattas de mest centrala texterna inom 
klustret för min forskning i denna uppsats. 
 
 
Tabell 4.4.3 Kritiskt tolkande texter om livslångt lärande. 
 
Text Organisation Typ av källa År 
A troubled space of possibilities:
lifelong learning and the post 
modern 

Richard Edwards och Robin 
Usher 

Artikel 2006 

Globalizing Education Policy Lingard och Rizvi Bok 2010 
Globalization and the changing 
nature of the OECD’s work 

Bob Lingard och Rizvi Fazal Artikel 2006 

The OECD, Indicators and Pisa: 
An exploration of events and 
theroetical perspectives 

Sotiria Grek och Bob Lingard Artikel 2009 

The Globalization of Nothing George Ritzer Artikel 2003 
Globalization in Question Paul Hirst, Grahame Thompson Bok 1996 
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4.5 Tillvägagångssätt vid bearbetning av data 
 
I denna del beskriver jag hur jag gått tillväga i studie, bearbetning och analys av de studerade 
texterna i undersökningsmiljön. Jag beskriver hur jag kopplar an till hermeneutiken som 
forskningsansats och de riktlinjer jag låtit guida mig i arbetet. En presentation av min egen 
förförståelse presenteras och en diskussion kring dess eventuella påverkan på resultatet. 
 
 
4.5.1 Sökandet efter mening och den hermeneutiska cirkeln 
 
På det mest övergripande planet sker min bearbetning och analys av de studerade texterna i form 
av min kritiska hermeneutiska läsning av desamma. Ricoeur beskriver det som att: “Reading [in 
turn] is the concrete act in which the destiny of the text is fulfilled. It is at the very heart of reading 
that explanation and interpretation are indefinitely opposed and reconciled” (Ricoeur 1981, 164). 
Det är alltså i denna läsning av mina texter i den beskrivna urvalsmiljön som den första 
bearbetningen av dessa sker, inte i form av en tolkning utan i en analys där jag hela tiden knyter an 
till min kritiskt hermeneutiska forskningsansats.  
 
Alvesson (2007) beskriver tre olika sanningsbegrepp inom forskningen, det representativa, 
applikativa och signifikativa. Dessa kopplar an till som vad betecknas som det trilaterala 
sanningsbegreppets, korrespondens, användning och mening så som beskrivs i modellen nedan. 
Utifrån hermeneutiken som min vetenskapliga ansats placerar jag mig på den högra sidan i denna 
triangel. Mitt fokus är sökandet efter mening snarare än korrespondens mellan en färdig 
arbetshypotes med materialet. 
 

 
Modell 4.5.1 Teoritillämpning. Fastställande av tillämpningsområde inom en domän. 
 
Analys av kvalitativ data (i det här fallet mina insamlade texter och undersökningsmiljö) innefattar 
alltid också ett beslut om hur man som forskare ska förhålla i sin relation till forskningsmaterialet. 
Ett induktivt tillvägagångssätt innebär att man låter datamaterialet tala till sig medan man i det 
deduktiva tillvägagångssättet istället i sin analys utgår från de teoretiska begrepp man definierat i 
sin forskningsansats. Det abduktiva tillvägagångssättet är en kombination av de två där man växlar 
mellan de olika perspektiven, teori till data, data till teori. Jag har i denna uppsats valt det 
abduktiva tillvägagångssättet när det gäller val av förklaring och förståelseansatser; alltså typ av 
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slutledningsmetod i min hermeneutiska läsning och analys av dessa texter.  
 
Inom den aletiska hermeneutiken kan mening enbart förstås genom att den sätts in i sitt 
sammanhang till helheten, “delen kan förstås endast ur helheten och helheten endast ur delarna” 
(Alvesson 2007, 193). Detta illustreras genom den så kallade hermeneutiska cirkeln så som 
porträtterad nedan. I min forskning har jag hela tiden arbetat med de olika delarna gentemot 
helheten genom att jämföra de enskilda texterna mot helheten och de slutsatser jag kunnat dra där 
av. Jag har hela tiden sökt att gå tillbaka till min övergripande forskningsfråga och mitt syfte i 
arbetet med läsningen av texterna. Utifrån samma hermeneutiska metod har jag angripit det 
övergripande fenomenet jag studerar, livslångt lärande då  jag under arbetets gång pendlar mellan 
analys och tolkning. 
 
Ambition igenom min hermeneutiska läsning har varit att försöka etablera en dialog med texterna 
som utgör min undersökningsmiljö. Jag ställer mina frågor till dem, lyssnar till texterna och 
försöker att läsa vad som sägs mellan raderna. Jag har kontinuerligt tiden sökt efter gemensamma 
nämnare mellan de olika texterna men samtidigt försökt vara tydlig i var de skiljer sig åt. Inom 
hermeneutiken är det viktigt att visa en form av empati med texterna och jag har försökt göra detta 
genom att leva mig in i dessa och författarens situation. Till detta ska tillägas att det varit viktigt 
för mig att hela tiden relatera till texternas samhälleliga kontext, historiska bakgrund, avsändarens 
ideologiska och politiska perspektiv; med förhoppningen att det aletiska arvet ska lysa igenom i 
det att jag söker efter det som fördolts. Att addera till denna beskrivning av mitt förhållningssätt 
till texterna kan tilläggas att jag på ett övergripande plan som tidigare nämnts låtit mig inspireras 
av misstankens hermeneutik i min läsning. Trots att mitt relaterande till texterna bygger på en 
empati och dialog har jag eftersträvat att hela tiden samtidigt försöka hålla en kritisk distans och 
ett skeptiskt förhållningssätt till vad författaren tycks vilja berätta för mig. 

 

 
Modell 4.5.1.2 Den hermeneutiska cirkeln. Grundversion. 
 

4.5.2 Förförståelsens betydelse i min forskning 
 
Det är viktigt att betona att förståelse för den aletiska inriktningen inte är något exceptionellt som 
man når fram till som kulmen av en vetenskaplig ansträngning utan är hela tiden präglat av mig 
som forskare och min egen förförståelse som därmed också måste utforskas och redogöras för. 
Interaktionen mellan mig som forskare och subjekt och datamaterialet är alltid oavsett medveten 
ambition präglad av min projektion av förkunskaper, förutfattade meningar, social tillhörighet och 
etnicitet. Cohen & Manion citerar Walford (2007, 469) som tar det så långt som att beskriva det 
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som att; ”all research is researching itself”. Alltså att all forskning också forskar i sig själv. För att 
undvika att detta blir en forskning endast för mig redogör jag här för min egen förförståelse och 
hur jag förhållit mig till denna.  
 
Efter ett mer än tio år långt uppehåll av studier inom området pedagogik då jag fick min Fil. Kand. 
examen i pedagogik från Stockholms universitet. Begreppet livslångt lärande var då inte lika 
etablerat som idag men mycket av det jag studerade då kretsade kring globalisering då begreppet 
just tagit fotfäste i debatten i Sverige. Detta var tidigt 2000-tal och kritiker av globaliseringen så 
som Naomi Klein med hennes bok ”No Logo” (Klein 2002) fick allt större genomslag i debatten. 
Det denna utbildning framförallt lärde mig var ett kritiskt och ifrågasättande perspektiv i min 
forskning och att ämnesområdet pedagogik på ett underliggande plan också handlar om makt, 
ideologi och socialiseringsprocesser.  
 
Utbildningen hade ett tvärvetenskapligt angreppssätt och vi läste inte enbart pedagogik utan även 
sociologi, antropologi och psykologi för att fördjupa våra analyser, något jag försökt ta med mig i 
denna uppsats och i mitt val av teori. Utöver denna min akademiska bakgrund har jag därefter en 
tioårig professionell karriär i bagaget som entreprenör och global marknadsförare. Dessa 
erfarenheter har gett mig viss förståelse över hur marknaden fungerar och dess implicita 
maktstrukturer. Detta är denna förförståelse som jag bär med mig i analysen och tolkningen av 
mitt resultat. Min utmaning har legat i att hela tiden pendla mellan denna min förförståelse och 
min förståelse i analysen av de insamlade texterna samt att försöka undvika att låta mina egna 
erfarenheter och värderingar lysa igenom och påverka resultatet.  
 
Till ovan diskussion bör tilläggas mer i detalj hur jag låtit Paul Ricoeurs’ teorier inspirera mig och 
hur detta kan kopplas till min förförståelse. Ricouer såg att den hermeneutiska cirkelns uppgift var 
att göra vad som är okänt i en text familjärt med mig som läsare som studerar den. Han agiterade 
för vikten av att hela tiden ”stå framför” texten. Som jag tidigare beskrivit liknade han texten vid 
en egen värld med ett eget kontext att förhålla sig till. Med detta att ”stå framför” syftar han på att 
det är viktigt att vi undviker att projicera in allt för mycket av våra egna tro och fördomar (den 
förförståelse så som beskrivits ovan) i texten och istället, ”let the work and its world enlarge the 
horizon of the understanding which I have of my self” (Ricoeur 1981, 178).  
 
Vad Ricoeur därmed också gjorde var att utveckla, omvandla och öppna upp denna hermeneutiska 
cirkel till en spiral. Cirkelmetaforen riskerar enligt honom att leda tillbaka till samma punkt som 
den började medan spiralen pekar mot att förståelsen av en text är i ständig förändring och kan 
fördjupas (spiralen går nedåt) eller uppåt (spiralen går uppåt) genom att pendla mellan förståelse 
och förförståelse. Samtidigt som en pendling sker mellan del och helhet. I min resultat och 
tolkningsdel blir detta också tydligt då jag pendlar mellan min hermeneutiska analys och 
socialkonstruktionistiska tolkning av resultatet.  
 
 
4.6 Tillvägagångssätt vid tolkning av data 
 
I denna del beskriver jag hur jag gått tillväga då jag tolkat datan som består av de texter jag 
analyserat i min undersökningsmiljö med särskilt fokus på OECDs. Jag redogör för hur jag använt 
mig av Berger och Luckmanns’ teori för legitimering samt inlånade kritiska nyckelbegrepp som 
gett tolkning och diskussion en kritisk udd.  
 
4.6.1 Berger och Luckmanns’ modell som tolkningsmönster 
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Centralt i tolkandet av det analyserade forskningsunderlaget från min undersökningsmiljö är som 
beskrivit i tidigare teoridel Berger och Luckmanns’ socialkonstruktionistiska teori kring 
legitimering. Till denna kopplar de centrala begrepp så som institutionalisering och socialisering, 
begrepp jag återknyter till i min tolkning av resultatet. Den socialkonstruktionistiska modellen så 
som jag använder den kan ses som det tolkningsmönster jag utifrån min hermeneutiska läsning 
silar och därmed tolkar resultatet igenom, ”den övergripande uppsättningen tolkningar av en viss 
text, dvs. den sammanhängande helheten av deltolkningar” (Alvesson 2007, 204). Detta formar det 
mönster som jag hjälper mig att få en fördjupad förståelse över de analyserade texterna och att se 
andra aspekter vilka inte blir tydliga vid enbart en kritisk hermeneutisk läsning.  
 
Legitimeringsstrategierna som Berger och Luckmann beskriver som explicita teorier – alltså 
konkreta teorier för att legitimera en viss kunskapskropp i samhället är språket; hur det används 
och val av tolkning och definition av centrala begrep. Symboliskt universa som det övergripande 
symbol system och den myt individer bäddas in i och vilken formar en del av tolkningen av mitt 
resultat. I denna deras teori för legitimering beskrivs hur centrala aktörer är med och pådriver 
institutionalisering och legitimering av vissa idéer och kunskapskroppar i samhället. I min 
undersökningsmiljö ger redan min första översiktsanalys av materialet en tydlig hänvisning till att 
den centrala aktör inom forskningsområdet livslångt lärande är den mellanstatliga organisationen 
OECD vilket jag också redogör för i detalj över i den inledande delen av resultat och 
tolkningskapitlet.  
 
Berger och Luckmanns’ teori hjälper mig således att fördjupa tolkningen av resultatet och ger mig 
en akademiskt accepterad modell för att säkra den vetenskapliga nivån och underlätta jämförelser 
för andra forskare intresserade av resultatet. Utifrån dessa tolkningar går jag ett steg djupare då jag 
fördjupar tolkning och framförallt diskussion genom att knyta an till de nyckelbegrepp som jag 
beskriver i detalj hur jag använder nedan.  
 

 
Modell 4.6.1 Tolkning genom studiet av tre olika typer av legitimering enligt Berger och Luckmann. 
 
 
4.6.2 Koppling till kritiska teoretiska nyckelbegrepp  
 
Jag lånar i min tolkning men framförallt diskussion kring denna in centrala begrepp även från 
andra discipliner så som sociologin och då framförallt i form av Roland Barthes definition av en 
myt och Antonio Gramcis’ begrepp kulturell hegemoni (se sida 15). Dessa ger mig möjlighet att 
studera hur definitionen och användandet av centrala begrepp i de analyserade texterna också kan 
ses laddade med vissa implicita ideologiska antaganden. Alvesson och Sköldberg citerar Börjesson 
och får sammanfatta min övergripande ambition. “Genom att se vilka kategorier som ordnar 
världen kan vi åtminstone ibland ana vilka möjliga alternativ som diskurserna inte tillåter. 
Kategorierna är inte nollställda ur moralisk synvinkel – med dem följer maktordningar, värden, 
hierarkier.”  (Alvesson 2003, 38).  
 
I min tolkning och diskussion låter jag mig så som beskrivits i i teoridelen även influeras av den 
tyska filosofen, sociologen och geologen Jürgen Habermas teori om den ideala språksituationen. 
Denna argumenterar för att språket ska eftersträva att vara utvecklande och bemyndigande och 
inte repressiv i genom att den på ideologisk grund och i form av språket förvränger och 
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snedvrider en sanning. Den ideala språksituationen kan därför beskrivas som en ren diskurs 
(text) vilken är fri från interna och externa restriktioner. (Benjamin 1992, 103). Detta är det 
ethos, alltså min etiska ståndpunkt med tillhörande syn på rätt och fel som jag låter genomsyra 
diskussionen kring det tolkade resultatet.  
 
 
4.7 Reflektioner över reliabilitet, validitet och etiska överväganden 
 
Forskarna Cohen och Manion skriver att, ”Threats to validity and reliability can never be erased 
completely; rather the effects of these threats can be attenuated by attention to validity and 
reliability throughout a piece of research” (Cohen 2007, 133). Med detta sagt kring att hot mot 
validitet och reliabilitet aldrig helt kan undanröjas har det varit viktigt att sätta upp tydliga 
riktlinjer vad gäller säkerhetsställandet av mitt forskningsresultat. Vad gäller reliabiliteten i 
kvalitativ forskning så brukar den delas in i en inre och en yttre reliabilitet. Den förstnämnda 
handlar om att göra det enkelt för andra forskare att hantera och dra slutsatser från 
forskningsunderlaget. För att säkerhetsställa en inre validitet förespråkas en typ av triangulering 
där flera olika datainsamlingsmetoder kombineras. Min förhoppning är att jag genom min 
flerdimensionella undersökningsmiljö tillsammans med min övergripande hermeneutiska kritiska 
forskningsansats där jag hela tiden pendlar mellan del och helhet, förförståelse och förståelse 
bidrar till denna inre validitet. Jag har även försökt att genom resultat och tolkningsdel tydliggöra 
med rubriker och sammanfattningar och vara tydlig med källor och referenser till andra forskare 
och de studerade texterna för att göra det enkelt för andra forskare att dra slutsatser av detta 
material.  
 
Den yttre validiteten syftar till i vilken utsträckning resultatet håller i vetenskaplig jämförelse med 
tolkningen av andra studier och huruvida det är möjligt för andra forskare att finna samma 
fenomen under samma förutsättningar. Alltså hur forskningsresultat kan användas för att 
generalisera kring det fenomen jag studerat. Genom att använda mig av Berger och Luckmanns’ 
teori för legitimering som ett tolkningsmönster i min uppsats hoppas jag att göra det enkelt för 
framtida forskare att ta del av och analysera mitt resultat. Rent praktiskt skulle detta kunna gå till 
så att till exempel en annan organisations texter eller andra rapporter från OECD studeras och 
tolkas utifrån samma socialkonstruktionistiska modell för legitimering i en studie som undersöker 
det livslånga lärandet.   
 
Jämförbarheten hoppas jag att säkerställa genom att i detalj beskriva de olika komponenterna i min 
analys och vara tydlig med definitionen av nyckelbegrepp så som globalisering livslångt lärande, 
humankapital, kunskapssamhälle och globalisering genom uppsatsen. För att styrka validiteten 
ytterligare skulle ultimat ett än större antal artiklar från även andra organisationer så som IMF, 
Världsbanken, EU och Unesco ha studerats. Det jag bidrar med nu blir därmed ett begränsat 
perspektiv och riskerar därför att inte ge en helt rättvis bild över hela forskningsområdet. Min 
förhoppning utifrån min hermeneutiska forskningsansats är att mitt resultat bidrar med ett av flera 
perspektiv för en holistisk och fördjupad förståelse av begreppet livslångt lärande och dess 
tillhörande didaktik. Sett tillsammans med tidigare kritisk forskning från forskare så som 
Kristensson Uggla (2007, 2010) och Rizvi och Lingard (2006, 2010) hoppas jag därmed att bidra 
till att balansera vågskålen; i vilken den andra skålen ligger de texter jag studerat från OECD. 
 
För att upprätta god forskningsetik har jag läst igenom och reflekterat över de rekommendationer 
och vetenskapsrådets kodex som presenteras på hemsidan ”Regler och riktlinjer för forskning” 
(Codex 2011). Då de tidigare forskningsetiska principerna för humanistisk, samhällsvetenskaplig 
forskning inte längre används aktivt av vetenskapsrådet valde jag också att fördjupa mina 
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kunskaper om forskningsetik genom att studera det kompendium, ”God Forskningssed” 
(Gustafsson, Hermerén, Petersson 2005) som rekommenderas på samma hemsida. Jag har utöver 
detta fört en kontinuerligt pågående privat dialog under arbetets gång kring mina egna etiska 
ståndpunkter kopplat till min egen förförståelse och personliga bakgrund. Jag har frågat mig hur 
min tidigare roll som marknadsförare kan påverka resultatet i form av den implicita kunskapsbas 
jag byggt upp. Hur jag förhåller mig till att skriva akademiskt och vetenskapligt efter att i detta 
mitt tidigare arbete främst skrivit texter i syfte att övertyga. Detta riskerar att ge en ensidig bild av 
hur jag framställer begreppet och det livslånga lärandets didaktik. Det har därför varit viktig för 
mig att i resultat och tolkningsdelen förhålla mig till och citera direkt ur originaltexterna utan 
någon förvrängning innan jag gått vidare för att tolka dessa.  
 
Andra etiska överväganden som blev tydliga under arbetets gång var mitt skeptiska 
förhållningssätt och kritiska perspektiv som till stor del är präglat av min utbildning i pedagogik 
vid Stockholms universitet. I önskan att vara kritisk finns alltid risken att bli emotionell och alltför 
subjektiv i hur ett fenomen framställs och att jag därmed faller i samma fälla som de texter jag 
kritiskt studerar. Alltså att en alltför ensidigt kritisk bild och berättelse inte ger ett rättvist porträtt 
av livslångt lärande och dess legitimeringsprocess. Återigen söker jag förankring i min kritiska 
hermeneutiska forskningsansats och tilltron till att olika perspektiv balanserar med sina motsatser 
och stimulerar till möjligheter för ökad reflexivitet. 
 
 
4.8 Metoddiskussion  
 
Den metod jag använt mig av, där jag arbetar med min övergripande kritiskt hermeneutiska 
forskningsansats i kombination med en tolkning genom Berger och Luckmanns’ 
socialkonstruktionistiska modell tycker jag varit rätt val för att kunna besvara min övergripande 
forskningsfråga och bemöta mitt syfte. Tidigare i forskningsprocessen hade jag diskursanalys 
med som en tolkande del men kom under forskningsprocessens gång fram till att tre olika 
perspektiv och nivåer skulle riskera leda till otydlighet i resultat och tolkningsdelen. Den 
hermeneutiska ansatsen kombinerat med socialkonstruktionistiska tolkningen fungerar väl 
tillsammans då de också har en gemensam grund i det att de ser världen som socialt konstruerad. 
Berger och Luckmanns’ teorier har även gjort det möjligt för mig att koppla min tolkning till en 
akademiskt accepterad teori vilket jag hoppas ska bidra till att ge en tydlig överblick över 
forskningsområdet och hur livslångt lärande legitimerats.  
 
Det var också viktigt för mig att vinkla min analys och läsning gentemot misstankens 
hermeneutik för att på så sätt säkerställa ett mer skeptiskt och kritiskt förhållningssätt till de 
studerade texterna och undvika en alltför långtgående relativism. Min ambition har varit att ta 
ställning genom det att jag söker ”sanningen” bakom texterna och koppla detta till min tolkning. 
På detta sätt hoppas jag också att bidra med ett kritiskt perspektiv att ställa mot andra i den 
globaliserade diskursen av det formella utbildningsområdet och bistå med nya perspektiv som 
ger en fördjupad förståelse över begreppet livslångt lärande i den pedagogiska disciplinen. 
 
Avslutningsvis, genom att jag till min socialkonstruktionistiska tolkning även adderat centrala 
nyckelbegrepp vad gäller makt från andra forskningsfält för en kritisk tolkning hoppas jag också 
ha gett mig bättre möjligheter att (om så illusoriskt) träda utanför den pedagogiska diskursen för 
att därmed fördjupa förståelsen av det livslånga lärandet. 
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5. RESULTAT & TOLKNING 

I denna del presenterar jag resultatet från min hermeneutiska analys av de studerade texterna i 
min undersökningsmiljö och tolkar detta gentemot mitt övergripande tolkningsmönster genom 
att knyta an till Berger och Luckmanns’ teori för legitimering. Genom kapitlet pendlar jag mellan 
analys och tolkning för att besvara min övergripande frågeställning och möta syftet med denna 
uppsats. Kapitlet igenom försöker jag vara tydlig på vilken nivå jag befinner mig på men med 
detta sagt kan det vara bra att påminna om att all analys också innefattar ett mått av tolkning. 
Ricoeur beskriver det som att, ”… text and interpretation are mutually related and defined” 
(Ricoeur 1981, 63). 

Jag inleder detta kapitel med att identifiera och beskriva hur OECD som organisation framträder 
som en central aktör i de analyserade texterna. Går vidare med att presentera resultat och 
tolkning av globaliseringens roll i legitimeringsprocessen av livslångt lärande. Detta leder mig 
vidare till att mer i detalj presentera hur det livslånga lärandet legitimerats som en didaktisk 
strategi. Därefter går jag in mer specifikt på språkets roll och funktion i denna 
legitimeringsprocess. Jag avslutar kapitlet med en sammanfattning. 

 
5.1 OECD som aktör i legitimeringen av livslångt lärande   

För att bemöta mitt övergripande syfte och forskningsfråga var det viktigt att först tydliggöra 
forskningsområdets huvudaktörer i legitimeringsprocessen av livslångt lärande. Resultatet av 
min hermeneutiska analys av de generella och kritiska texter jag beskrivit i min 
undersökningsmiljö ledde mig åter och återigen tillbaka till OECD. Organisationen är flitigt 
refererad till i dessa texter däribland av Kristensson Uggla i hans artikel om det livslånga 
lärandet i globaliseringens tid (2007) samt i Rizvi och Lingard (2006) studie av organisationens 
roll i introduktionen av begreppet med tillhörande didaktik. Genomgående presenteras OECD 
som återkommande en som saluförare av det livslånga lärandet här i ett talande citat från en 
annan artikel, ”Lifelong learning is a key policy theme of the OECD” (Lingard och Grek 2009, 
16). Detta är på inget sätt en hemlighet och organisationen skriver själv om sin egen roll i 
legitimeringsprocessen ibland annat ett policy dokument om livslångt lärandet att: 

“The concept of lifelong learning as an educational strategy emerged some three 
decades ago, through the efforts of the OECD, UNESCO and the Council of Europe." 
(OECD 2004, 1)  

Knud Illeris förtydligar i sin forskning kring processen av livslångt lärande och 
kompetensutveckling OECDs centrala roll som en aktör i denna legitimering. Här i ett 
förtydligande citat: 

”Interest has not least been expressed in the supranational expert organisations such as 
the OECD, the EU and the World Bank as a key element in the lifelong learning that at 
one and the same time can lead to economic growth, personal development for the 
individual and increased social balance, nationally and internationally. (Illeris 2008, 3) 

Forskarna Rizvi och Lingard förstärker analysen än mer i en av de studerade texterna och 
utifrån ett för min forskningsfråga passande kritiskt perspektiv varför organisationen ska ses 
som en central aktör i legitimeringen av livslångt lärande.  

“In recent years, the OECD has made considerable use of the idea of globalization…. 
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It has sought not only to examine but also to prescribe the manner in which its 
members should respond to the pressures of globalization as well as take advantage of 
its opportunities the emerging global economy has created for them.”  
(Rizvi och Lingard 2000, 251) 

Det kritiskt tolkande citatet ovan visar att begreppet globalisering också är långt ifrån neutralt i 
hur det används av organisationen. Det antyder att när OECD använder sig av begreppet 
livslångt lärande är det utifrån en tolkning från organisationens sida. En tolkning som är präglad 
av deras förförståelse, specifika motiv och ideologi. Genomgående i de texter jag studerat i min 
hermeneutiska läsning presenterar OECD rekommendationen att omställningen till ett livslångt 
lärande är det som kan svara mot globaliseringens utmaningar (OECD 1996, OECD 2000 OECD 
2004, OECD 2007) något som kommer bli allt tydligare genom det resultat jag presenterar 
genom denna del resultat och tolkningsdel. 

Mitt övergripande tolkningsmönster som i denna uppsats är Berger och Luckmanns’ teorier för 
legitimering hjälper att knyta an detta resultat tillbaka till den övergripande forskningsfrågan 
kring hur livslångt lärande legitimerats. I denna teori beskriver de hur samhällsinstitutioner 
skapar social kontroll och ordning genom en process de benämner institutionalisering (Berger 
och Luckmann 1966, 47) och olika aktörers roll i denna. De texter som formar min 
undersökningsmiljö, analyserade utifrån min hermeneutiska läsning, varur centrala citat 
presenterats ovan, tolkat utifrån denna min teoretiska mall påvisar att OECD bör ses som just en 
dominerande sådan aktör i legitimeringen av det livslånga lärandet.  

 
5.2 En ensidigt ekonomisk berättelse om globaliseringen 

Min hermeneutiska läsning av texterna i undersökningsmiljön avtecknar en bild och berättelse 
där den dominerande aktören OECDs definition, tolkning och användning av begreppet 
globalisering följer vissa återkommande mönster vilka tycks forma förutsättningarna för den 
legitimeringsprocess jag undersöker i denna uppsats. Citaten nedan från två olika rapporter från 
OECD är två av flera exempel tagna ur de analyserade texterna på hur denna definition låter. 
Dessa två citat har valts ut då de väl representerar helheten av likartade återkommande 
definitioner i andra av deras rapporter och policys (OECD 1996, OECD 2007). Globalisering 
beskrivs genomgående i dessa texter från organisationen som en ständigt pågående process 
pådriven av ekonomi och teknik: 

“Understood as the phenomenon by which markets and production in 
different countries are becoming increasingly interdependent due to the 
dynamics of trade in goods and services and the flows of capital and 
technology.” (OECD 1993, 7) 

En likstämmig definition från OECD tolv år senare hjälper oss också med att tydliggöra den 
process av internationalisering och länders ekonomiska beroende av varandra som presenteras 
medfölja globaliseringen. 

 
“Globalisation refers above all to a dynamic and multidimensional process 
of economic integration whereby national resources become more and more 
internationally mobile while national economies become increasingly 
interdependent.” (OECD 2005, 11) 
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Min hermeneutiska analys av OECDs texter om livslångt lärande, globalisering och 
kunskapssamhället genomgående beskriver globaliseringen på detta sätt, som ett objektivt 
fenomen med egen kraft och riktning (OECD 1996, OECD 2004, OECD 2007, OECD 2005). 
Vilket leder till vissa självskrivna, vad som i dessa texter beskrivs som kausala behov av 
förändringar och strategier för att bemöta dess utmaningar. Globaliseringen presenteras i dessa 
texter som en autonom, ständigt pågående process, organiskt formad naturligt pådriven av 
tekniska förändringar och de ökade strömmarna av internationellt ekonomiskt kapital över 
landsgränser (OECD 1996b, OECD 2005). Dessa texters dominerande definition och ensidiga 
berättelse om globaliseringen ifrågasätts inte utan framställs som det enda självklara sättet att se 
på fenomenet. Det presenteras därmed heller inget utrymme för alternativa synsätt eller kritik av 
fenomenet, något vilket också understödjs av annan kritisk forskning av bland annat Rizvi och 
Lingard (2006, 2010).  

Resultat från min hermeneutiska analys visar att även OECDs systerorganisationer Världsbanken 
och IMF även de i sin definition reducerar berättelsen om globaliseringen främst till sin 
ekonomiska dimension. Världsbanken beskriver globaliseringsprocessen som, “… the growing 
integration of economies and societies around the world” (The World Bank Group 2001). IMF 
som, ”… the increasing integration of economies around the world, particularly through trade 
and financial flows (The International Monetary Fund 2002). Precis som OECD än en gång 
bekräftar i citatet nedan i en av deras rapporter kring vad som förväntas av individer och 
organisationer på en globaliserad marknad inriktar dessa organisationer sitt fokus och sin 
definition på det ekonomiska beroendeförhållandet länder emellan:  

“Globalisation refers to the growing economic interdependency among countries and 
firms through increased trade, foreign investment, international sourcing of production 
inputs and inter-firm alliances” (OECD 2000, 1). 

Ingen hänsyn tas i texterna jag analyserat till globaliseringens ideologiskt formade grund, dess 
diskurs och kontext (Walck och Bilimoria 1995), Det görs inte tydligt i de analyserade texterna 
från OECD att den definition som presenteras är den gjord utifrån deras tolkning av fenomenet. 
Att den berättelse och det narrativ som OECD ensidigt formar är endast ett av många möjliga 
perspektiv och sätt att förklara och beskriva fenomenet globalisering. Kristensson Uggla är inne 
på samma spår då han beskriver intentionerna med sin egen forskning och länken mellan 
globaliseringen och hermeneutiken, forskningsansatsen i denna uppsats, på följande sätt:  

”In order to counterbalance the one-sided economic and technological definition of 
our globalizing age, I propose that we name our time an age of hermeneutics, thus 
opening a path from globalization to hermeneutics. (Kristensson Uggla 2010, 57) 

Citatet beskriver hur vi lever i en tid som präglas av mängden perspektiv men den diskurs i form 
av de texter jag undersökt från OECD tycks fokusera ensidigt på ett. Tillsammans med denna 
OECDs snävt ekonomiska och därmed performativa definition och berättelse om globaliseringen 
presenterad som ett objektivt fenomen med eget liv, upprepas genomgående i de analyserade 
texterna idén om att vi idag lever i en kunskapsekonomi (OECD 1996a, OECD 1996b, OECD 
1996c, OECD 2007).  Här i ett citat från en tidig rapport från OECD som jag valt då det senare i 
andra rapporter berättas varianter på samma tema. 

“The term knowledge-based economy results from a fuller recognition of the role of 
knowledge and technology in economic growth.” (OECD 1996, 9) 

Konsekvensen av detta kunskapssamhälle är enligt Gary S. Becker att vi också lever i en era av 
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humankapital (Becker 2002, 293 och OECD 2007). Ett nyckelbegrepp återkommande i de 
analyserade texterna vilket han vidare beskriver som, “refers to the knowledge, information, 
ideas, skills and health of individuals” (Becker 2002, 293). Genom en metafor visualiserar 
Becker sambandet mellan tekniken och människan i denna globaliserade tid, “Technology may 
be the driver of a modern economy… but human capital is certainly the fuel” (Becker 2002, 
292). Kopplingen mellan denna globaliseringsprocess snävt definierad utifrån ekonomiska 
motiv, idén om ett kunskapssamhälle och det livslånga lärandet som en strategi för att bemöta 
dess utmaningar framträder klarare när vi ställer dessa citerade texter gentemot en av OECDs 
centrala policy texter kring livslångt lärande och humankapitalets roll: 

“However, formal education, which usually runs from about the age of 4 or 5 to the 
late teens or early 20s, is only one part of forming human capital. In many ways it is 
more useful to think of human capital formation as a life-long learning process rather 
than as education.” (OECD 2007, 1) 

Formandet av humankapital som ett livslångt projekt under begreppet livslångt lärande med 
tillhörande didaktik. Under paraplybegreppet globalisering i symbios med dessa två 
nyckelbegrepp, kunskapssamhälle och humankapital visar ovan citat från min hermeneutiska 
läsning av de analyserade texterna på hur en övergripande analogi och narrativ tar sin form. Ett 
ensidigt narrativ konstruerat kring fenomenet globaliseringen snävt definierat utifrån ekonomiska 
termer. Något som i dessa texter presenteras forma förutsättningarna för och behovet av en 
strategi som livslångt lärande för att också bemöta dessa globaliseringens utmaningar (OECD 
1996c, OECD 1996, OECD 2004). För att förtydliga denna logik krävs att vi nu går vidare och 
tolkar resultatet ovan genom den socialkonstruktionistiska modellen som utgör min teoretiska 
grund i denna uppsats. 

 
5.3 Globaliseringens funktion i legitimeringsprocessen 

Ett symboliskt universa kännetecknas som tidigare nämnts av att det formar en typ av 
ramberättelse och genom att den pekar ut en inriktning för framtiden, ger en historisk förankring 
och skapar förutsättningarna för legitimeringsprocesser likt den jag forskar om i denna uppsats. 
En tolkning av ovan resultat byggd på min hermeneutiska studie av texterna i 
undersökningsmiljön leder till att globaliseringen ensidigt tolkat utifrån ett ekonomiskt och 
teknologiskt perspektiv, ett autonomt objektivt fenomen allt mer stängt för alternativa tolkningar, 
kan beskrivas forma vad Berger och Luckmann beskriver som ett symboliskt universa. Den 
gemensamma begreppshorisont och referensram vi som individer är inbäddade i och gör våra 
bedömningar utifrån. Berger och Luckmann beskriver vidare detta symboliska universa som en 
värld skapad gentemot vilken specifika teorier kan legitimeras.  

”On this level of legitimation, the reflective integration of discrete institutional 
processes reached its ultimate fulfilment. A whole world is created. All the lesser 
legitimating theories are viewed as special perspectives on phenomena that are aspects 
of this world.” (Berger och Luckmann 1967, 96) 

Resultatet så som presenterats genom citat från centrala analyserade texter och min 
hermeneutiska läsning av dessa tolkat utifrån det socialkonstruktionistiska perspektivet, tycks 
peka mot att globaliseringen beskriven ensidigt som ett ekonomiskt objektivt fenomen formar 
vad som kan liknas vid ett symboliska universa gentemot vilket livslångt lärande legitimeras. En 
logik och ett övertygande narrativ byggs upp i OECDs texter där globaliseringen formar den 
förståelsehorisont vi som individer har att förhålla oss till och där de utmaningar som presenteras 
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följa där så som krav på ökad flexibilitet från institutioner och individer (OECD 1996, OECD 
2005, OECD 2007).  

En fördjupad förståelse över globaliseringens centrala roll i denna legitimeringsprocess får vi om 
vi kopplar an denna tolkning till sociologen Roland Barthes teorier om mytens betydelse i våra 
(post-)moderna liv. Barthes liknar myten vid en ideologi som tar narrativ form och formar den 
berättelse som dominerande institutioner förmedlar som sanning. Myten fyller på så sätt likt ett 
symboliskt universa funktionen av att legitimera en viss praktik och att socialisera in individen i 
dess system av totalitet. Det ovan analyserade resultatet där globaliseringen genomgående 
beskrivs som ett obestridligt objektivt fenomen, en naturlig och organisk process pådriven av 
ekonomi och teknik och där livslångt lärande är lösningen på problemet kan utifrån denna teori 
tolkas som just en sådan sekulär myt av idag. Globaliseringen kräver en förvandling av företag, 
institutioner och individer och det presenteras i dessa analyserade texterna aldrig några egentliga 
alternativ annat än att anpassa sig till den rådande kontexten. Med Barthes teorier kopplad till 
den socialkonstruktionistiska tolkningen adderas vi därmed också den maktdimension som 
globaliseringen enbart tolkat som symboliskt universa saknar och får ett fördjupat 
kunskapsunderlag som jag återkommer till i min avslutande diskussion.   

 

5.4 Livslångt lärande som didaktisk strategi 

Från tolkningen av det material som analyserats kring globaliseringen går jag nu tillbaka igen till 
min hermeneutiska läsning och resultatet där av. Detta för att bredda och fördjupa förståelsen 
kring hur livslångt lärande formar kan sägas forma en typ av didaktisk strategi designad att möta 
globaliseringens utmaningar. Den ovan presenterade ensidiga definitionen, tolkningen och 
användningen av begreppet globalisering från OECDs sida frammanar en lösning och strategi för 
att möta denna konstruerade logiks utmaningar. Den formella utbildningens roll på den 
globaliserade marknaden beskrivs av vissa kritiska röster bli allt mer fokuserad på att, “… 
producing the knowledge specifically needed by, and those with the skills indispensable to, the 
dominant globalizing process” (Edwards och Usher 2006, 62). Även OECDs rapporter 
understödjer denna tolkning och Angel Gurría, generalsekreterare för OECD beskriver i ett för 
de studerade texterna talande citat om globaliseringens utmaningar, sett utifrån organisationens 
perspektiv, följande: 

“So for future prosperity we must ensure a system of high-quality education, starting 
with early childhood, so that we have a skilled and innovative population that can 
meet the new challenges - and opportunities - of the 21st century. We need an 
education system that turns everyone into a lifelong learner and an innovator.”  
(HUI 2007, 1) 

En process uppmuntras att påbörjas där alla institutioner och individer i det formella 
utbildningsområdet socialeras in i ett livsprojekt – i ett livslångt lärande. Min hermeneutiska 
läsning och analys av OECDs texter (OECD 1996, OECD 2004) ställd gentemot tidigare kritisk 
forskning (Kristensson Uggla 2007, 2010, Rizvi och Lingard 1996) visar att genombrottet för 
livslångt lärande som didaktik och strategi för att bemöta globaliseringens utmaningar kom i 
mitten av 1990-talet. Framförallt skedde det med OECDs rapport “Lifelong learning for all” 
(OECD 1996b). I denna beskrivs vikten av att individer måste lära genom hela livscykeln för att 
möta de utmaningar som globaliseringen strikt tolkad ekonomiskt presenteras innebära. Centralt 
i denna didaktik som begreppet från denna tid laddas med är den av OECD konstruerade 
maximen “learning to learn” (OECD 2004, 2).  
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Vi ska “lära att lära” och OECD beskriver hur det ska ske genom, ”Developing the capacity for 
‘learning to learn’ through self-paced and self-directed learning” (OECD 2004, 2). Livslångt 
lärande innebär att ansvaret för lärandet alltmer ska förflyttas till individen själv. Kristensson 
Uggla beskriver det som att livslångt lärande innebär, “… a shift of pedagogical focus from the 
instructor to the individual learner” (Kristensson Uggla 2007, 212). Ett skifte från den som lär ut 
till den individuella lärande och där flexibilitet allt mer blir begreppet som kommer att stå i 
centrum för organisationer, företag och utbildningsinstitutioner för att möta globaliseringens 
utmaningar. I texter som ”Transitions to Learning Economies and Societies” (OECD 1996c) 
beskrivs alltmer livslångt lärande som en form av didaktik och en strategi för att säkra den 
flexibilitet, den nya tekniken och globala marknaden kräver av oss som individer. I en annan av 
de policys från OECD jag studerat i min hermeneutiska läsning presenteras samma resonemang 
på följande sätt: 

”The demand is for a rising threshold of skills as well as for more frequent changes in 
the nature of the skills required. Firms’ drive for greater flexibility has injected 
precariousness in jobs…  Career jobs are diminishing and individuals are now 
experiencing more frequent changes in jobs over the working life.” (OECD 2004, 2) 

Citatet är signifikativt för OECDs rapporter där livslångt lärande i och med att åren går allt mer 
beskrivs som den självklara lösningen och strategin som ska hjälpa att säkerhetsställa denna 
flexibilitet från institutioner, företag och individers sida och på detta sätt möta den globaliserade 
ekonomins porträtterade utmaningar (OECD 2000, OECD 2004, OECD 2007). Här i ytterligare 
ett exempel från en rapport från OECD fokuserad på livslångt lärande och humankapital. ”From 
an economic and employment perspective, this human potential for lifelong learning is assuming 
ever greater importance” (OECD 2007, 1). Ytterligare ett citat från de kritiskt tolkande texterna 
understödjer detta resultat. 

“Lifelong learning becomes seen as the means of attaining and maintain the flexibility 
that is considered necessary in meeting the technological and socio-economic change 
required” (Edwards och Usher 2006, 62).  

Återkommande visar det analyserade resultatet hur det även här är ekonomiska och 
marknadsorienterade motiv som anges som huvudskäl till behovet av ett livslångt lärande. 
Kristensson Uggla styrker ytterligare detta samband och ekonomins centrala roll i denna 
legitimeringsprocess när han skriver i den artikel där hand undersöker det livslånga lärandets roll 
i globaliseringen på följande sätt: 

“Today, it is no exaggeration to state that the driving force behind the massive 
implementation of the discourse of lifelong learning is no longer active citizenship, 
social inclusion or personal fulfilment, as proclaimed in the official rhetoric. The focus 
now is work-related and lifelong learning is primarily motivated by the scale for the 
breath-taking pace of current economic and social change.” (Kristensson Uggla 2007, 
213) 

Livslångt lärande som en typ av didaktisk strategi och proklamerad ambition från OECDs sida 
för att omvandla lärandet att möta globaliseringens porträtterade ekonomiska krav vilket tydligt 
sammanfattas i OECDs övergripande vision: ”Lifelong learning for all” (OECD 2011). För att 
ytterligare styrka denna analys och livslångt lärandets alltmer framträdande roll som didaktisk 
strategi kan tilläggas att året 1996 utnämndes till ”European Year of Lifelong Learning” samt att 
G7-G8 gruppen benämnt livslångt lärande som en central strategi för att motverka arbetslöshet 
(Colling 2009, 614). Kristensson Uggla framhäver detta när han skriver att livslångt lärande idag 
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är, “One of the most significant strategic focuses for policy makers all over the world” 
(Kristensson Uggla 2007, 211).  

När vi sätter in detta resultat av min hermeneutiska läsning i den socialkonstruktionistiska teorin 
för legitimering och tolkar resultatet förtydligas bilden och berättelsen av livslångt lärande som 
en didaktisk strategi. En typ av explicit teori nära länkat till det symboliska universa jag ovan 
liknat globaliseringen vid (sida 32). Berger och Luckmann förtydligar länken genom att visa hur 
nära sammanlänkande de bägge begreppen är: ”If the Institutional order is to be taken for granted 
in its totality as a meaningful whole, it must be legitimated by ’placement’ in a symbolical 
universe (Berger och Luckmann 1967, 104). En explicit teori måste placeras i ett symboliskt 
universa för att legitimeras och detta är vad min tolkning av ovan resultat tycks påvisa sker 
genom att presentera livslångt lärande som ett svar på globaliseringens utmaningar i dessa texter.  

 
 
5.5 Socialiserandet av individer in i ett livslångt lärande 
 
För att besvara min övergripande frågeställning kring hur legitimeringen går till av den 
didaktiska strategin livslångt lärande i den globala kontexten har jag valt att analysera texterna 
även utifrån hur denna didaktik saluförs gentemot oss som individer i det formella 
utbildningsområdet. Återkommande i de analyserade texterna från OECD (1996c, 2000, 2007) är 
behovet av flexibilitet från oss som individer. 
  

 “Globalization of markets means hyper competition and where information is being 
processed according to glocal logic and where the fastest one on the market devours the 
slowest, the most important virtue is flexibility…. capacity to deal with the uncertainty 
about the future…” (Kristensson Uggla 2007, 214).  

 
Flexibilitet presenteras som beskrivits ovan återkommande i OECDs texter som den viktigaste 
egenskapen för individer och företag för att anpassa oss till den globala logiken. För individer 
handlar det om att fortsätta vara attraktiva och anställningsbara på den globala marknaden.  

“Workers are increasingly required not only to have higher levels of education, but 
also the capacity to adapt, learn and master the changes quickly and efficiently. They 
need abilities and skills that are transportable in the labour market.” (OECD 2000, 11) 

Vi måste ideligen och snabbt kunna ställa om och anpassa vår livsstil och vårt tankesätt efter 
marknadens ständigt skiftande behov. “Learning is the condition of flexibility and flexibility is 
seen as the condition of learning”, skriver Edwards och Usher från sitt kritiska perspektiv (2006, 
62). Lärande som en förutsättning för flexibilitet och flexibilitet som en förutsättning för lärande 
är något som återkommer i de analyserade texterna från OECD (1996, 2004, 2007). Vad som 
förväntas från oss som individer visar texterna är att vi omvandlas till ”… flexible, mobile 
lifelong learners who have cosmopolitan dispositions and are able to deal effectively with 
cultural diversity, endemic change, and innovation“ (Rizvi och Lingard 2000, 253).  

Detta citerade kritiskt tolkande perspektiv ställt mot OECDs policys (2004, 2007) tydliggör att 
det är flexibilitet, mobilitet och en typ av kosmopolitisk läggning som tycks vara det ideal 
globaliseringen kräver. I en av de analyserade texterna som fokuserar på hur vår psykiska 
disposition måste förändras i och med det livslånga lärandet uttrycks det rent explicit. Livslångt 
lärandes mål presenteras ha rollen, “To foster lifelong learners, supportive learning cultures are 
needed, not only in learning groups but also inside the minds of participants” (Evison 2006, 
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105).  

Vi går nu från resultat till tolkning för att utifrån det övergripande tolkningsmönster som Berger 
och Luckmanns’ teori bidrar med fördjupa förståelse för den legitimeringsprocess som tycks ta 
form på individnivå. Den socialiseringsprocess de bägge författarna beskriver som, "den 
samhälleliga påverkan genom vilken individerna internaliserar sociala normer och kunskap" 
(Alvesson 2007, 89). I en av OECDs centrala policys kring livslångt lärande beskrivs denna 
socialiseringsprocess av individer in i det livslånga lärandet på följande sätt:  

”Learners at each stage of life need not only to be provided with opportunities for 
learning, but in a manner that equips and motivates them to undertake further 
learning…” (OECD 2004, 2)  
 

Tolkat utifrån vår socialkonstruktionistiska modell blir det tydligt hur det är vår psykiska 
disposition och attityd som i slutändan måste förändras för att legitimera den didaktiska strategin 
livslångt lärande gentemot individer i det formella utbildningsområdet och säkra marknadens 
behov av flexibilitet. Detta sker mer specifikt genom att koppla frågan om lärande till individens 
personliga utveckling och identitetsskapande.  
 

“An individual’s ‘learner identity’ is essentially personal with emotional as well as 
intellectual dimensions... and yet, however they remain the products of individuals’ 
social experience (Rees et al 1997, 932-933).  
 

Det formella utbildningsområdet och pedagogens roll omformas därmed i den globaliserade 
kontexten till att bli den att: “To assist members and partners in achieving high quality lifelong 
learning for all, contributing to personal development” (Rizvi och Lingard 2000, 253). Att assistera 
och motivera individer att vilja lära genom hela livet. Tolkat på detta sätt förväntas lärande 
individer allt mer att anta rollen av den livslånga lärande. I ständig, inte enbart ekonomisk, men 
också personlig tillväxt genom sina livslånga utbildningsval. Berger och Luckmann förtydligar 
denna för min forskningsfråga essentiella koppling mellan socialiseringen av individer och 
institutioner på följande sätt: 

 
”… the totality of the individual’s life, the successive passing through various 
orders of the institutional order, must be made subjectively meaningful. In other 
words the individual biography in its several, successive, institutionally 
predefined phases, must be endowed with a meaning that makes the whole 
subjectively plausible.” (Berger och Luckmann 1967, 92-93) 

 
För att legitimering ska fungera av livslångt lärande som didaktisk strategi och därmed explict teori 
behöver den göras meningsfull för den enskilda individen. Fördelarna med strategin livslångt 
lärande för individen är enligt en annan av de kritiskt tolkande texterna jag analyserat att den,  
 

“… enables individuals to remain creative, rather than paranoid, in the face of constant 
change and uncertainty, and compose meaningful biographies in the process.”  
(West 2006, 39).  

 
Livslångt lärande som svaret inte enbart på kunskapssamhällets behov av flexibel arbetskraft utan 
också som ett sätt för individer att möta utmaningarna av en flytande postmodernitet. Något som 
presenteras ske genom formandet av ett personligt narrativ och livsbiografi och omvandlingen till 
den livslånga lärande. Kristensson Uggla lämnar oss med den naturliga följdfrågan som vi får 
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möjlighet att återkomma till i avslutande diskussionsdel.  
 

”Why is lifelong learning made to sound like a free offer, when in reality we are all 
forced to reconfigure our lives according to its logic (Kristensson Uggla 2007, 213)? 

 
 
5.6 Språkets funktion i legitimeringsprocessen 
 
Vad ovan analys och min socialkonstruktionistiska tolkning av detsamma påvisar är att det inte är i 
första hand vad som sägs utan hur det sägs som är det viktiga när en explicit teori och didaktisk 
strategi som livslångt lärande legitimeras av aktörer som OECD. Genomgående i de analyserade 
texterna beskrivs livslångt lärande som lösningen på det universella fenomen globaliseringen med 
tillhörande kunskapsmarknad tycks bädda in oss som individer i (OECD 1996, OECD 1996c, 
OECD 2004, OECD 2007, West 2006). Vi presenteras i dessa rapporter och policys som ställda 
inför ett objektivt fakta i att bemöta globaliseringens organiska process vars centrala begrepp (så 
som globalisering, kunskapsekonomi och humankapital) getts eget liv och kraft, genom en snävt 
ekonomisk tolkning och definition av desamma.  

 
 
“Economic liberalization and individualization mean that people, like it or not, have 
to take greater responsibility for the circumstances, rules and direction of their 
lives. (Min kursivering, West 2006, 39)" 
  

Språket i de analyserade texterna från OECD visar inga reella alternativ utan globaliseringen, 
pådriven av den nya tekniken och ekonomins krav på ständig tillväxt tycks kräva denna förändring 
och anpassning av det formella utbildningsområdets institutioner och individer. Här i ett exempel 
från OECDs policy kring livslångt lärande “A number of important socio-economic forces are 
pushing for the lifelong learning approach” (Min kursivering, OECD 2004, 2). Företagen på den 
globala marknaden beskrivs i en annan av deras rapporter, ”Literacy in the Information Age” redan 
vara med på tåget, “Firms are responding by applying flexible management practices…” (Min 
kursivering, OECD 2000, 7). Framtiden för oss som individuella aktörer i denna av OECD 
strukturerade ramberättelse presenteras i en annan av dessa rapporter fokuserat på omställningen till 
livslångt lärande som alltmer självskriven: “ … a society where a majority of workers will soon be 
producing, handling and distributing information or codified knowledge” (Min kursivering, OECD 
1996, 13). Påståenden som upprepas likt mantras i OECDs policys (OECD 2004, OECD 2007) och 
som understödjs av bland annat Kristensson Ugglas forskning (1997, 2010). 
 
En rapport från Handelns utredningsinstitut beställd av Svenskt näringsliv som beskriver det 
svenska utbildningsområdet sett som marknad, ger oss ett annat exempel på detta sätt att använda 
språket som verktyg i legitimerandet av livslångt lärande i kunskapsekonomin (HUI 2007, 47). 
“Med detta angreppssätt utgör elever och studenter, efter avslutad utbildning kompetensutbudet som 
arbetsgivarna har att tillgå på marknaden”. Ett performativt språkval som är kännetecknade för de 
analyserade texterna på det sätt att de genomgående beskriver individer som varor på en marknad 
(OECD 1996a, OECD 2007).  
 
Det är återkommande ordval, analogier och metaforer där liknelsen ”människa – maskin” nyttjas 
flitigt, här i ytterligare ett exempel från en av OECDs centrala rapporter. “Participation in the 
globalisation process are contributing to the need for upgraded skills” (Min kursivering, OECD 
2000, 1). Vidare i samma text beskrivs det som att: “… workers have to possess broad foundation 
skills that must be regularly updated and complemented with specific skills through training and 
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lifelong learning processes” (Min kursivering, OECD 2000, 11). Sett som ett narrativ och berättelse 
är detta performativa språk och snäva analogi där människan beskrivs som en teknisk och 
ekonomisk del i en övergripande mekanisk process återkommande i de analyserade texterna (OECD 
1996b, OECD 2007, OECD 2004).  
 
Vad jag därmed presenterat i denna del är hur språket används som ett viktigt verktyg i 
legitimeringen av den didaktiska strategin livslångt lärande. Hur resultatet från min hermeneutiska 
läsning av OECDs texter visar på hur val av ord, metaforer och språk hjälper till att pådriva 
legitimeringen. Något som sker genom reducerandet av utbildningen till sin performativa funktion 
och där analogin människa – maskin kan urskönjas.  
 
 
5.7 Sammanfattning av resultat och tolkning 
 
I denna del har jag presenterat resultatet av min hermeneutiska läsning och analys av de studerade 
texterna samt tolkat detta genom Berger och Luckmanns’ socialkonstruktionistiska teori för 
legitimering. Resultatet tolkat på detta sätt visar att OECD spelar en nyckelroll i definitionen, 
tolkningen och användandet av globalisering som begrepp och didaktik. Deras användning av 
begreppet globalisering tycks forma vad jag tolkat utifrån mitt övergripande 
socialkonstruktionistiska tolkningsmönster kan liknas vid det övergripande symboliska universa 
som krävs för legitimeringen av den didaktiska strategin livslångt lärande.  
 
Det presenterade resultatet tolkat, likställer denna didaktiska strategi vid vad Berger och Luckmann 
beskriver som en explicit teori för legitimering där begreppet presenteras bära på svaret på de 
utmaningar globaliseringen medför för nationer, företag, utbildningsinstitutioner och individer. För 
att legitimeringen ska få genomslag har det också krävts en legitimeringsprocess och socialisering 
av samhällets individer in i dess logik och övergripande struktur. Något som resultatet tolkat tycks 
indikera sker genom att koppla det livslånga lärandet till individens identitetsskapande, behov av 
självförverkligande och formandet av en livsbiografi som den livslånga lärande.  
 
Språkval genomgående i de analyserade texterna visar bära på ett performativt förhållningssätt där 
utbildning reduceras till sin ekonomiska roll och livslångt lärande presenteras vara lösningen på den 
globaliserade marknadens behov av flexibilitet. De texter jag analyserat från OECDs kritiskt 
tolkade presenterar och premierar genomgående en omvandling till ett livslångt lärande som ett svar 
på vad som beskrivs som globaliseringens naturligt inbyggda krav på flexibilitet och förändring. 
Dessa studier av legitimering på tre olika samtida nivåer, symboliskt universa – explicit teori och 
språk ger tillsammans ett porträtt av hur legitimeringen av det livslånga lärandet skett och därmed 
också ett svar på forskningsfrågan ställd i denna uppsats.  
 

 
6. DISKUSSION 
  
Jag skrev in mig i denna uppsats som ett barn av globaliseringens tid. När jag nu skriver ut mig är 
det med nyvunna kunskaper om hur globaliseringen omformar det formella utbildningsområdet och 
en ny generation av livslånga lärande. Begreppet livslångt lärande med tillhörande didaktik jag i 
min inledning beskrev mig vilja undersöka hur, varför och vad den explicit och implicit lär ut har 
jag fått vissa svar på. I denna avslutande diskussion delar jag med mig av dessa liksom för en 
diskussion kring de nya frågor forskningsprojektet lämnat mig med.  

 
Mitt övergripande syfte har varit att bidra till den pedagogiska forskningen genom att kritiskt belysa 
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hur livslångt lärande legitimerats för att på så sätt nyansera bilden av en alltför ensidig, oreflekterad 
och okritisk användning av den didaktiska strategin. Min hermeneutiska läsning och analys av 
texterna som formar mitt resultat tycks påvisa att det är just denna ensidiga, okritiska och vinklade 
användning och tolkning av centrala begrepp så som globalisering som tycks forma grunden för 
legitimeringen av det livslånga lärandet av organisationer såsom OECD.  
 
Tolkat som ett symboliskt universa visar resultatet hur globaliseringen gett aktörer som OECD 
argument ökat spelrum för att stärka sin påverkan på det formella utbildningsområdet. Berättelsen 
om en globaliserad värld träder fram som rätteligen också ställer nya krav på den formella 
utbildningen men som då den ensidigt tolkad utifrån ett ekonomiskt och performativt perspektiv ger 
endimensionella svar på hur dessa utmaningar kan bemötas. Frågor kring den formella 
utbildningens roll som en samhällsbyggande institution och inte enbart reducerad till sin 
ekonomiska roll lyser med sin frånvaro i OECDs analyserade texter som utgör mitt resultat. Frågor 
kring gränsdragningen mellan marknaden och det privata lyfts aldrig in utan utbildning i ett 
globaliserat kontext beskrivs återkommande som en ständig konkurrens mellan individer, 
institutioner och länder.  
 
Tolkat genom Berger och Luckmanns' teori för legitimering hoppas jag ha erbjudit mig nya 
glasögon att studera det pedagogiska fält som min forskning är en del av. Möjligheten att belysa  
livslångt lärande utifrån ett nytt perspektiv. Sett med dessa glasögon formar globaliseringen det 
övergripande symboliska universa som skapar förutsättningarna för forskningsfältets huvudaktör 
OECD att sedan mitten av 1990-talet utveckla och saluföra begreppet livslångt lärande. En explicit 
teori som i dessa texter genomgående presenteras som svaret på globaliseringens utmaningar. 
Tolkningen av hur språket används i dessa texter för legitimering beskriver en allt annat än ideal 
språksituation. Det är genomgående i de analyserade texterna från OECD en retorik som inte ger 
individen utrymme för andra alternativ än att ge sig in i den globala konkurrensen. Att ställa om 
nationen, företaget och den enskilda individen till ett lärande som nu pågår genom hela livet.  
 
För att motivera individer att ställa om till denna process formas vad med Berger och Luckmann 
termer kan beskrivas som en socialiseringsprocess där individens enskilda biografi och 
identitetsformande knyts an till detta övergripande symboliska universa; i det här fallet 
globaliseringen. Genom denna tolkning av resultatet uppbyggd på min hermeneutiska läsning och 
analys av centrala texter har jag presenterat hur detta sker genom att vi uppmuntras till att bli 
livslånga lärande. Vår utbildning ska ses allt mer blir en del av det personliga självförverkligandet 
och formandet av vår unika livsbiografi. På samma sätt som våra kläder, musiksmak, 
vänskapsrelationer och inredning formar dessa utbildningsval berättelsen om vem vi är (eller i alla 
fall anser oss vara) i en postmodern tid där identitetsformande förflyttats till individen. Som 
individer förespråkas vi att imitera marknaden genom att vara ständigt flexibla och i ständig 
ekonomisk och psykologisk tillväxt. 
  
 
6.1 Resultatet i förhållande till tidigare forskning 
 
Med förhoppningen att bidra till ett kritiskt perspektiv som i sin tur också öppnar upp för 
identifieringen av de utmaningar det formella utbildningsområdet står inför i ett globaliserat kontext 
har ambitionen varit att skriva in mig i det kritiska forskningsfält som representeras av forskare så 
som Bob Lingard och Rizvi Fazal (2006, 2010). Framförallt deras studier av OECDs förändrade roll 
i och med globaliseringen av marknaden. Min forskning förhåller sig till deras på det sätt att vi 
studerar samma organisation och att jag med mitt resultat bidrar med exempel och jämförelser på 
hur OECD i sina texter legitimerar det livslånga lärandet. Där deras forskning främst fokuserar på 
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organisationens implicita ideologiska grund och ekonomiska motiv är jag i min forskning främst 
fokuserad på hur själva legitimeringensprocessen går till gentemot det formella utbildningsområdets 
institutioner och individer. Det är också därför jag valt att tolka resultatet genom Berger och 
Luckmanns’ teori för legitimering.  
 
Richard Edwards och Robin Usher kritiska forskning (2006) kring livslångt lärande som en strategi 
i en postmodern värld relaterar mitt resultat till främst i de delar då jag beskriver hur legitimeringen 
sker på individnivå (Se sida 34). En socialiseringsprocess och omvandlingsprocess till livslånga 
lärande. Jag hoppas därmed att bidra till att förtydliga och fördjupa förståelsen av 
legitimeringsprocessen, medan deras forskning främst inriktar sig på omvandlingen av själva den 
psykiska dispositionen hos individen.   
 
Flitigt citerade Bengt Kristensson Uggla (2007, 2010) och hans forskning kring livslångt lärande i 
en globaliserad diskurs är den jag känner att mitt forskningsresultat är djupast förankrat hos. På 
samma sätt som honom antar jag en kritisk hermeneutisk forskningsansats kopplat till Paul Ricouer 
och misstankens hermeneutik med globaliseringen som utgångspunkt. Det jag bidrar med till 
dennas forskning blir därmed ett mer specialiserat fokus på OECDs roll i legitimeringen av det 
livslånga lärandet. Jag inspireras av Kristensson Uggla till idén om att mitt resultat och tolkning 
som ett av många kan bidra till att i konflikt med andra perspektiv, ge en mer sanningsenlig bild av 
det studerade fenomenet. Samtliga ovan forskare har bidragit med väsentliga kritiska tolkningar 
från sina respektive perspektiv och om än blygsamt hoppas jag med mitt forskningsresultat kan 
bidra till denna kritiska inriktnings studie av det livslånga lärandet. 

 
Det socialkonstruktionistiska perspektivet som tolkningsmodell hoppas jag också ska hjälpa ge en 
tydligare överblick över det livslånga lärandets legitimeringsprocess. Teorin kan förhoppningsvis 
bidra till att göra mitt forskningsresultat mer relevant även för andra discipliner utanför 
pedagogiken så som sociologin. I och med att jag även lyfter in begrepp så som ideologi, hegemoni 
och Habermas teorier kring den ideala språksituationen i denna diskussionsdel är min förhoppning 
att också addera en kritisk udd till denna min teoretiska tolkning av resultatet. På så sätt tillåts jag 
att studera inte enbart livslångt lärande som en social konstruktion utan också de underliggande 
ideologier som är med och formar densamma samt dess didaktiska strategis implicita värderingar. 
Dessa kritiska begrepp gör det möjligt för mig att bättre identifiera de utmaningar för pedagogikens 
område som den globaliserade utvecklingen tycks medföra samt öppna upp för en kritisk diskussion 
som jag i denna diskussionsdel nu ämnar vidareutveckla. 
 
 
6.2 Konsekvenser av det livslånga lärandets legitimering 
  
En av de följdfrågor som växt fram under arbetets gång och med min förtydligade bild och 
berättelse av det livslånga lärandets legitimering är hur denna process påverkar det formella 
utbildningsområdets legitimitet? Som redan antytts i resultatet och oberoende om vi tolkar den 
berättelse som OECD berättar om globaliseringen i sina texter som ett symboliskt universa eller en 
sekulär myt så tycks det tolkade resultat antyda att livslångt lärande sett som begrepp och didaktik 
också bär på en underliggande mer implicit form av ideologi. Den definition jag själv valt i denna 
uppsats belyser inte globaliseringen som, ”an output of the ‘real’ forces of markets and 
technologies” (Walck och Bilimoria 1995, 383), utan från ett perspektiv som tar hänsyn till 
diskursers ideologiskt formade grund, ”practices and ideologies which some groups are imposing 
on others for political and economic gain” (Walck och Bilimoria 1995, 383). Det livslånga lärandet 
som explicit teori legitimerar sett på detta sätt inte enbart en särskild typ av didaktisk strategi 
gentemot institutioner och individer med tillhörande krav på flexibilitet utan med den följer också 
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en ideologi med tillhörande värderingar.  
 

De i denna uppsats flitigt refererade forskarna Fazal Rizvi och Bob Lingard’s studier av OECDs 
arbete visar på en tydlig förskjutning i utbildningsagenda och hur en politisk omläggning och triumf 
för “neo-liberal precepts of economic activity” (Rizvi och Lingard 2000, 249) har skett under de 
senaste tjugo åren. De hänvisar här till hur OECD som institution blivit alltmer ideologiskt färgad 
av neo-liberala idéer och inriktat sig på att propagera för, “… a particular ideological view of 
educational aims linked to the requirements of a global knowledge economy” (Rizvi och Lingard 
2000, 248). Neo-liberalismen har sitt historiska arv i Charles Darwin och filosofen Herbert 
Spencers’ idéer om det naturliga urvalet och den bäst lämpades överlevnad, en typ av 
socialdarwinism och syn på kapitalism som omformats till ekonomiska teorier av tänkare så som 
Adam Smith, Friedrich Hayek och Milton Friedman (Lauder 2006, 25).  
 
Den bäst lämpade är som Kristensson Uggla visat oss ovan (Se sida 35) i detta globaliserade 
utbildningskontext den flexibla individen och företaget agerande på en marknad av hyper-
konkurrens, där den snabbaste förgör den långsamma. I och med de senaste tjugo årens 
accelererande av globaliseringen av marknaden har den neo-liberala ideologin fått förnyad kraft. I 
sin politiska form av idag förespråkar den en fri och avreglerad internationell marknad med 
minimala handelstullar och privatisering av nationella industrier (Lauder, Halsey, Brown, 
Dillabough 2006, 25-30). Den underliggande idén är att det ekonomiska systemet fungerar bäst då 
individen ser till sina egna privata intressen. Detta är den ideologi, alltså de ”sets of values, beliefs, 
myths, explanations and justifications that appear self-evidently true and are morally desirable” 
(Brookfield 1991, refererad i Mezirow, 31) som de analyserade texterna implicit tycks återspegla. 
Bakom definitionen av globaliseringen och det officiella narrativet om individuell utveckling, aktivt 
medborgarskap och social utveckling lyser denna ideologi ofta igenom i texterna. Som tydligast blir 
det i OECD:s rapporter och rekommendationer för omställningen till livslångt lärande:  
 

“Member countries are using a variety of approaches to reduce the cost of provision 
and improve its quality. Efforts have been made in particular to cut teaching and 
personnel costs, to rationalize the structure of provision… and to make more extensive 
use of the private sector” (OECD 2004, 6).  

 
Konkreta rekommendationer och exempel till OECDs medlemsländer för hur nationella 
institutioner bäst ställer om till den globala kunskapsmarknaden genom att släppa in fler privata 
krafter inom utbildningsområdet, sänka personalkostnader och andra typer av ekonomiska 
rationaliseringar. Rekommendationer som bygger på en neo-politisk värdegrund så som här i ett 
ytterligare ett exempel från OECDs rapport och ”Lifelong Learning policy: 
 

“Many countries are relying on expanded private capacity and increased competition 
in the provision of learning opportunities as a way to improve efficiency and to 
increase capacity.” (OECD 2004, 7) 

Detta är alltså denna neo-liberala ideologi som tycks prägla ledande aktörer så som OECD (men 
också IMF och Världsbanken om än inte styrkt med resultatet av denna uppsats) i deras sätt att 
definiera, tolka och använda begrepp som globalisering, kunskapsekonomi och humankapital 
genomgående i de texter jag analyserat. Här i ännu ett exempel från en av OECDs rapporter som 
redogör för drivkrafterna bakom globaliseringen och som tolkat på detta sätt tydligt visar prov på en 
politiskt och ideologiskt färgad definition:  

“Economic growth, technological change, international competition, exchange rate 
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fluctuations, deregulation and liberalisation of foreign trade and capital movements 
and other related government policies are all factors in the equation.” (OECD 2000, 1) 

Detta leder tillbaka till den inledande frågan i detta kapitel om hur det formella utbildningsområdets 
legitimitet förändras i och med legitimerandet av det livslånga lärandet. Kan denna sägas utmanas 
då marknaden genom globaliseringen och det livslånga lärandet tycks få en allt större inflytande? 
Utmanar den didaktiska strategin det formella utbildningsområdets objektivitet och icke-politiska 
grund som fram tills nyligen kännetecknat vårt demokratiska utbildningssystem? För att besvara 
dessa följdfrågor födda ur min övergripande forskningsfråga och mitt tolkade resultatet vänder jag 
mig till det i teoridelen introducerade nyckelbegreppet hegemoni. 

 
6.3 Det livslånga lärandet och marknadens hegemoni 

De förändringar i maktstrukturer på individnivå som det tolkade resultatet tycks påvisa är en 
socialisering och omvandling av individer till att bli så kallade livslånga lärande. Övergripande som 
vi sett av resultatet presenterar centrala aktörer som OECD livslångt lärande som en 
maktförskjutning till den enskilda lärande och individen. En okritisk och ytlig läsning av texterna 
från OECD tycks påvisa att denna individ har erbjudits allt fler möjligheter att ansvara för och 
diktera villkoren för sitt lärande. Belyst i ljuset av begreppet kulturell hegemoni och kopplat till den 
socialkonstruktionistiska teori för legitimering blir dock tolkningen en annan. Antonio Gramsci 
skriver att en maktelit för att dominera också måste nå in i medvetandet hos den de önskar dominera 
på det sättet att dennas handlingar uppfattas som dess egna önskningar.  

”Insidiously, a dominant bloc, in order to maintain its dominance, must be able to 
reach into the minds and lives of its subordinates, exercising its power as what appears 
to be a free expression of their own interests and desires” (Jones: 2006:4) 

Resultatet tolkat från detta maktkritiska perspektiv ger oss bilden av att legitimeringen av livslångt 
lärande på ytan tycks förflyttar den explicita makten till den enskilda lärande men att det samtidigt 
pågår en implicit underliggande omvandling av vår identitet och attityder i inskolningen till 
livslånga lärande i en globaliserad diskurs. Resultatet av den hermeneutiska läsningen har visat hur 
den livslånga lärande utvecklas genom att ”learning to learn”. Hon formar sin identitet, livsbiografi 
och förverkligar sig själv alltmer genom sina utbildningsval. Pedagogens roll omvandlas därmed 
också alltmer till att, “… preparing people for the world of work and a life of self-capitalization” 
(Rizvi och Lingard, 253). Att skola en typ av själv-kapitalisering av individer redo att konkurrera i 
det globaliserade kunskapssamhället och på dagens marknad. Sett med misstankens hermeneutiska 
glasögon och våra kritiska nyckelbegrepp kring makt avtecknas en annan bild. ”… lifelong learning 
appears as a constituent part of the ‘new spirit of capitalism’ where “the development of oneself and 
one’s employability… is the long-term personal project underlying all the others” (Min kursivering, 
Boltanki and Chiapello 1999/2005 refererad av Kristensson Uggla, 216). Lärande som ett livslångt 
personligt projekt för att förbli attraktiv på marknaden.  

Tolkat på detta maktkritiska sätt visar resultatet hur livslångt lärande som identitetsprojekt för med 
sig förändrade attityder och värderingar där i denna kapitalismens nya anda, den ekonomiska 
entreprenören allt mer tycks stå som förebild. “The entrepreneur seems to be the main role model 
for a life narrative in which the fundamental distinctions between private and public, education and 
work, have been eroded” (Kristensson Uggla, 215). Detta leder mig tillbaka till Habermas och 
diskussionen om den ideala språksituationen och kritisk analys som en form av ideologisk kritik. 
Tolkningen av resultatet sett utifrån Habermas teori tycks visa att det formella utbildningsområdet 
sett som globaliserad diskurs av idag visar allt fler tecken att påverkas av vad Habermas beskriver 
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som repressiva ideologiska krafter vilka, ”systematically distort communication” (Habermas 1970, 
205-18). Habermas utvecklar det vidare som att systematiskt förvrängd kommunikation blir möjlig 
först då livsvärlden blivit koloniserad av den instrumentella rationaliteten och performativiteten:  

“When stripped of their ideological veils, the imperatives of autonomous subsystems 
make their way into the lifeworld from the outside—like colonial masters coming into 
a tribal society—and force a process of assimilation upon it.” (Habermas 1987, 355) 
 

Det tydligaste exemplet på denna förvrängda kommunikation med kolonisering som möjligt resultat 
ges i OECDs texters språkval och den ensidiga definitionen, tolkningen och användningen av 
begreppet globalisering där man enkelspårigt presenterar en bild och en berättelse länkad till 
ekonomi och teknik. Den ideala språksituationen upphävs genom ett alltmer ensidigt fokus på 
ekonomisk och personlig tillväxt och kravet på ständig flexibilitet. Resultatet av detta riskerar tolkat 
på detta maktkritiska sätt bidra till att det formella utbildningsområdet institutioner och individer 
blir alltmer endimensionella. Att det reduceras till enbart sin performativa, ekonomiska roll och att 
de går marknadens ekonomiska och ideologiska ärenden. En omställning till flexibilitet som leder 
till brister i reflexivitet. Det formella utbildningsområdets legitimitet i den globala diskursen som en 
central samhällsbärare, samhällsbildare och samhällsbyggare av vår kultur, historia och 
kunskapsarv riskerar därmed också att i denna legitimeringsprocess av det livslånga lärandet bli 
lidande. Tolkat på detta sätt visar resultatet i denna uppsats på hur en marknadens didaktik allt mer 
tar sin form och hur en alltför okritisk och icke-reflekterande omställning av institutioner och 
individer till livslångt lärande riskerar att bidra till formandet av en alltmer endimensionell 
marknadsmänniska, en homo economicus.   

 

6.4 Brister, alternativa tolkningar och bidrag till forskningsområdet 

Med detta sagt vill jag nu avslutningsvis rikta de kritiska ögon jag analyserat och tolkat mitt resultat 
genom tillbaka mot mig själv, min egen forskning och denna uppsats. En uppsats på denna nivå 
sätter tydliga begränsningar i omfång och tid. Det forskningsunderlag i form av texter jag analyserat 
är endast ett axplock av de artiklar, rapporter, policys och den stora mängd litteratur som publicerats 
inom området livslångt lärande de senaste tjugo åren. Jag ser mitt resultat som ett försök till att ge 
en holistisk om än inte heltäckande överblick över det studerade fältet och dess rådande diskurs 
genom att också ställa texterna från OECD mot kritiska forskares tolkande perspektiv.  
 
Utifrån att denna uppsats bär på dessa begränsningar skulle jag undvika att dra allt för långtgående 
slutsatser och generalisera över hela området livslångt lärande och det formella utbildningsområdet 
utifrån resultatet. För den typen av generaliseringar behövs fler artiklar, rapporter och policys 
analyseras. Idealt skulle detta kompletteras med fler mer djupgående kvalitativa studier till exempel 
i form av intervjuer med aktörer inom det formella utbildningsområdet och representanter från 
OECD. Detta skulle ge en fördjupad bild och eventuellt ytterligare stärka det resultat jag kunnat 
utläsa från min analys. 
 
En annan av de brister jag kan utläsa då jag studerar denna forskningsuppsats med dessa kritiska 
ögon är att jag enbart haft möjlighet att analysera OECDs texter. Det finns en mängd andra 
institutioner och aktörer så som tidigare nämnda IMF, EU, Världsbanken och Unesco liksom 
nationella organisationer som är aktiva i denna process. För en fördjupad och mer heltäckande 
förståelse över legitimeringsprocessen skulle även dessas texter behöva studeras. Problemet med att 
jag enbart analyserat OECD är att jag därmed riskerar att gå i samma fälla som de jag kritiserar och 
ge en alltför ensidig och endimensionell och därmed onyanserad berättelse om legitimeringen av det 
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livslånga lärandet. Den tolkning jag gett av resultatet jag kunnat utläsa är endast en av flera möjliga. 
Alternativa tolkningar sett utifrån ett annat perspektiv än det socialkonstruktionistiska, såsom till 
exempel diskursanalys, skulle ge andra svar och därmed en alternativ berättelse. Oavsett tolkning så 
innebär beslutet av forskningsansats och teori alltid ett vägval och därmed också att jag valt bort ett 
annat sätt att beskriva det studerade fenomenets mening.     
 
Med detta sagt så är vad jag bidragit till det pedagogiska forskningsområdet genom denna uppsats 
endast ett av flera perspektiv på det livslånga lärandet – ett tydligt kritiskt sådant. Det går 
naturligtvis att identifiera en uppsjö av fördelar med att individer i dag har möjlighet att lära genom 
hela livet. Liksom en flod av litteratur, artiklar och policys som behandlar detsamma (Se generella 
texter om livslångt lärande sida 19 samt OECDs texter sida 20 i beskriven undersökningsmiljö). 
Syftet med denna uppsats har varit att väga upp mot denna forskning genom att bidra med en 
skeptisk stämma till de kritiska röster jag refererat till i min tolkning för att på sätt bidra med ökad 
reflexivitet i en diskurs alltmer präglad av performativitet. På detta sätt hoppas jag också att möta 
misstankens hermeneutiks sätt att se på olika tolkningars konflikt, deras behov av varandra för att 
ge en mer heltäckande och rättvis bild av ett studerat fenomen. Bengt Kristensson Uggla förtydligar 
detta i följande citat. 

 
”Hermeneutics, defined in this way, is configured as a conflict on interpretations 
where validity is guaranteed by different interpretations balancing and correcting each 
other by means of conflict.” (Kristensson Uggla 2010, 61) 

 
Jag hoppas att jag med denna avslutande diskussion förtydligat de möjliga utmaningar som det 
livslånga lärandets legitimering bidrar till och därmed också öppnat upp för nya tankar kring hur 
pedagogiken kan bemöta dessa. Livslångt lärande är ett begrepp med tillhörande strategi vars 
definition beror på vilka glasögon vi beslutar oss för att bära. Av vissa beskrivs det livslånga 
lärandet som en nödvändighet och räddning för det formella utbildningsväsendet i en globaliserad 
ekonomi. I min tolkning av resultatet ses den som en marknadens trojanska häst in till det formella 
utbildningsområdet, formandes vad som fick bli titeln på denna uppsats, en marknadens didaktik.  
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