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1 INLEDNING OCH BAKGRUND 
 

Skolan beskrivs - i den mediala debatten - vara i kris och frågan vem som ska rädda skolan 
ställs. I denna diskurs1, om ett skolsystem i kris, skrivs skolan fram som ett ”problem” som 
behöver åtgärdas (Mickwitz, 2015a). Flera reformer har skapats och genomförts under 1990-
talet vilka presenterats som lösningar på detta problem med bland annat försämrade elevresultat 
(Lindensjö & Lundgren, 2014). I dessa reformer föreslås inte endast lösningar utan de ”bidrar 
även med föreställningar om problemet och vad som är dess orsaker” (Mickwitz, 2015a, s.14). 
I diskussionen om orsaker råder det delade meningar om skolan bör skrivas fram som ett 
problem till att börja med, vilka orsakerna i så fall är samt vilka lösningar som behövs 
(Mickwitz, 2015a). Denna beskrivning av skolan sägs, av vissa forskare, ha inneburit att lärare 
fått en särskild betydelse - både som en del av ”problemet” i skolan men även som den mest 
betydelsefulla delen i lösningen av detsamma (Biesta, 2015; Mickwitz, 2015a). Biesta (2015) 
problematiserar bilden av lärarens tillskrivna betydelse och påpekar att ovanstående 
konstateranden om läraren, som en del av både ”problemet” och lösningen, många gånger 
hänger ihop med specifika sätt att se på vad utbildning generellt ska resultera i. 

Inom forskningsområdet kring lärares professionalism konstaterar flera forskare att den 
betydelse som tillskrivs begreppet professionalism är avhängigt kontext och perspektiv. De 
praktiker som i förlängningen relateras till lärares professionalism styrs därmed av den 
tillskrivna betydelsen sett ur en specifik kontext (Englund & Dyrdal Solbrekke, 2015; Evetts, 
2011; Mickwitz, 2015a; Parding, 2010). Mickwitz (2015b) framhåller att dessa olika betydelser 
många gånger kolliderar med varandra beroende på om det är lärarna själva (en tillskriven 
betydelse inifrån) eller någon annan (en tillskriven betydelse uppifrån) som definierat 
betydelsen av lärares professionalism. I enlighet med detta påpekar Mickwitz (2015a) att det 
skett en omdefiniering i de senaste årens nationella utbildningspolitiska policydokument där 
fokus läggs på läraren (individen) till skillnad från skolan som institution (systemet) vilket varit 
fallet tidigare. Därmed har lärares professionalism (lärare) växt fram som något att skapa och 
få kunskap om (Mickwitz, 2015a).  

Inom ramen för forskning om nationell utbildningspolicy framhåller Mickwitz (2015a) och 
Trumberg (2018) vikten av att studera internationella influenser kopplat till reformer. I ovan 
nämnda omdefiniering i utbildningspolitiska dokument såsom reformer, har olika aktörer varit 
med och påverkat riktningen. En av dessa aktörer är organisationen The Organisation for 
Economic Co-operation and Development – OECD (Trumberg, 2018). Styrning och 
beslutsfattande inom organisationen sker genom ett råd (eng. council) med en representant från 
varje medlemsland (35 st) och en representant från den Europeiska kommissionen (OECD, 
2018a). Dock har inte den Europeiska kommissionen något mandat att rösta i olika frågor utan 
det är ålagt medlemsländerna. Medlemmarna representerar länder över hela världen exempelvis 
inom Europa samt Nord - och Sydamerika. De flesta av medlemsländerna i organisationen 
tillhör världens mest utvecklade och ett fåtal är växande nationer (OECD, 2018b).  

 

                                                 
1 Begreppet diskurs innebär, i kortfattade termer, att språk skapar och omskapar olika delar av verkligheten 
samtidigt som verkligheten skapar och omskapar språket i diskurserna (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 
Diskursbegreppet beskrivs i avsnittet Centrala begrepp samt mer ingående i den Teoretiska utgångspunkten med 
referens till Norman Faircloughs och Michel Foucaults teorier. 
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OECD formulerar en del av sitt uppdrag samt sin arbetsgång på följande vis: 

OECD's work is based on continued monitoring of events in member countries as 
well as outside OECD area, and includes regular projections of short and medium-
term economic developments. The OECD Secretariat collects and analyses data, 
after which committees discuss policy regarding this information, the Council 
makes decisions, and then governments implement recommendations. 

 

(OECD, 2018c) 

 

Trumberg (2018) framhåller att OECD tar initiativ till att formulera problemområden och ge 
förslag på lösningar på dessa problem i samarbetet med medlemsländerna. Detta sker i 
förlängningen genom publicering av exempelvis rapporter och utvärderingar av olika 
definierade problemområden där skolan anses vara ett sådant samt tillhörande 
policyrekommendationer. Denna dokumentation av problemformuleringar, lösningar och 
rekommendationer kan sedan medlemsländerna ta del av samt implementera nationellt inom 
ramen för policy (Trumberg, 2018).  
 
Vidare uppkom, inom ramen för OECD:s arbete, den så kallade Lissabonstrategin år 2000. Ett 
fokus med denna strategi var EU-ländernas transnationella utbyte och hur de arbetar med detta. 
År 2005, när Lissabonstrategin sågs över igen (Publikationsbyrån, 2007) utkom OECD:s 
rapport Teachers matter: attracting, developing and retaining effective teachers (OECD, 2005). 
Denna rapport resulterade i ett ökat fokus på lärarens betydelse för ländernas framgångar samt 
det transnationella utbytet av information kring lärare (Mickwitz, 2015a). Efter publicering av 
denna rapport har OECD publicerat ett flertal rapporter om lärares professionalism. 
 
I fokus för föreliggande studie är diskursen inom OECD om lärares professionalism med 
utgångspunkt i en av de ovan nämnda rapporterna. De flesta studier som implicit eller explicit 
analyserar diskurser om lärares professionalism utgörs av antingen intervjustudier med lärare 
eller diskursanalyser av nationell utbildningspolicy (policydokument, reformer). Dock är, enligt 
mina efterforskningar, studier av diskurser specifikt om lärares professionalism med 
utgångspunkt i ett internationellt perspektiv genom OECD inte omfattande och behöver därmed 
studeras närmare.  
 
Det övergripande syftet med denna studie är således att studera fenomenet lärares 
professionalism inom ramen för OECD-diskursen. I denna studie behandlas fenomenet lärares 
professionalism som det pedagogiska värdet av en lärares professionella utövande (Englund & 
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Dyrdal Solbrekke, 2015) (se vidare under Centrala begrepp nedan). Genom studien ämnar jag 
bidra till ökad förståelse om lärares professionalism. Problemområdet är relevant att studera då 
lärares professionalism behöver belysas utifrån hur diskurser, och därigenom kunskap, 
konstrueras och påverkas ur ett internationellt perspektiv vilket i förlängningen påverkar lärares 
yrkesutövande. Således är denna studie relevant inom ramen för pedagogisk forskning med ett 
särskilt fokus på professionsforskning per se och i relation till betydelsen av internationella 
organisationer samt kopplat till lärarutbildning. Utifrån detta mer övergripande syfte preciseras 
studiens konkreta syfte nedan. 
 
1.1 Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna studie är att beskriva och analysera diskursen, med tillhörande kunskap, om 
lärares professionalism som konstrueras i ett OECD-dokument. Därtill syftar studien till att 
problematisera kunskapen om lärares professionalism inom ramen för ett bredare perspektiv 
på utbildning. 
 
Studien fokuserar följande frågeställningar: 

Hur skrivs lärares professionalism fram i OECD-dokumentet? 

Vilken kunskap om lärares professionalism skapas inom diskursen?  

Hur kan denna kunskap problematiseras och förstås i ett bredare perspektiv på utbildning? 

 

1.2 Studiens relevans inom pedagogik 
Studien är relevant inom pedagogik som disciplin då den belyser och problematiserar flera av 
processerna inom ramen för pedagogik. För det första problematiseras påverkansprocesser och 
inflytande kopplat till definitionen av lärares professionalism och de olika perspektiv som är 
representerade. I denna studie fokuseras ett ”utifrån”-perspektiv genom OECD-diskursen som 
studeras. Diskursen från organisationen är, som ovan nämnts, en viktig del av en 
påverkansprocess på lärares professionalism genom de nationella implementationer som blir en 
förlängning av organisationens arbete (se Inledning och Bakgrund ovan). Därmed har OECD 
ett kunskapsbildande inflytande på den policy kring lärares professionalism som formuleras på 
nationell nivå. Genom ovanstående påverkansprocesser framträder tolkning i centrum då en 
debatt förs om tolkningsföreträdet av lärares professionalism bör tillhöra byråkratins, 
marknadens eller professionens logik (se vidare i Tidigare forskning). Vidare kan innebörden 
av lärares professionalism relateras till meningsskapande och identitetsskapande då 
professionalism i hög grad fokuserar yrkesidentiteter samt hur dessa skapar mening inom 
professionen (Colnerud, 2016). Således är studien relevant inom pedagogik då den belyser och 
sammankopplar flera av de processer som är essentiella inom disciplinen. 
 

1.3 Studiens avgränsningar 
I fokus för denna studie är diskursen om lärares professionalism inom OECD såsom den 
framträder i text i en rapport vilken innefattar rekommendationer för nationell policy till 
organisationens medlemsländer (OECD, 2014). Dock är inte den direkta påverkansprocessen 
på policy eller policy i sig i fokus för studien. Dessa delar nämns endast i kortfattade termer om 
de är nödvändiga för att tydliggöra ett begrepp eller delar av kontexten i studien. 
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Inom ramen för studien problematiseras definitioner och betydelser av lärares professionalism 
som tillskrivna ”uppifrån” eller ”inifrån” (från lärare själva) (Mickwitz, 2015a). I fokus för 
denna studie är betydelsen av lärares professionalism ”uppifrån” såsom den framträder inom 
OECD-diskursen. Andra tillskrivna betydelser förekommer i relation till detta men fungerar då 
som ett sätt att visa ett förhållande eller komplettera perspektivet i fokus. 

I fokus för studien är lärares professionalism som fenomen inom ramen för OECD-diskursen 
vilket innebär att professionalism i en specifik kontext vid ett utvalt tillfälle studeras. Lärares 
professionalism, inom ramen för denna studie, kan i övergripande termer beskrivas som det 
pedagogiska värdet av en lärares professionella utövande (Englund & Dyrdal Solbrekke, 2015). 
Begreppet professionalisering integreras delvis i relation till lärares professionalism då det 
behandlar extern styrning (ibid.). Begreppet professionalitet förekommer indirekt eller i 
kortfattade termer då det, inom ramen för denna studie, handlar om graden av professionalism 
och därmed kan relateras till fenomenet i fokus – lärares professionalism. 

 

1.4 Centrala begrepp  
I följande avsnitt beskrivs studiens centrala begrepp som även är en del av syftesformuleringen. 
Denna beskrivning visar hur begreppen förstås och används i denna studie. Begreppen beskrivs 
kortfattat nedan för att sedan beskrivas ingående, ur ett kontextuellt perspektiv, i den Teoretiska 
utgångspunkten samt i Resultatdiskussionen i relation till de empiriska resultaten.  

1.4.1 Diskurs 
Diskurs är det mest centrala begreppet och genomsyrar således hela studien. Diskurs har, i 
denna studie sin grund i Michel Foucaults (1972;1993;2002) och Norman Faircloughs (2010) 
teorier men kompletteras genom ytterligare referenser. Diskurs är ett dynamiskt begrepp med 
mer eller mindre föränderliga definitioner beroende av kontext (Burchell, Gordon och Miller, 
1991). Fairclough talar om diskurser på följande vis: 

(...) it is itself a complex set of relations including relations of communication 
between people who talk, write and in other ways communicate with each other, 
but also, for example, describe relations between concrete communicative events 
(...) and more abstract and enduring complex discursive ’objects’ (with their own 
complex relations) like languages, discourses and genres. But there are also 
relations between discourse and other such complex ’objects’ including objects 
in the physical world, persons, power relations and institutions, which are 
interconnected elements in social activity or praxis (Fairclough, 2010, s. 3) 

 

I enkla termer är diskurs ett sätt att med olika språkbruk och tal förstå verkligheten samt hur vi 
människor, genom diskurser, är medskapare av den verklighet vi lever i (Axelsson & Qvarsebo, 
2017). Inom ramen för Foucaults (1972;1993;2002) sätt att se på diskurser så är de ett sätt att 
tala om och förstå verkligheten det vill säga konstituerade. Fairclough (2010) tar denna 
definition vidare genom att framhålla att diskurser är både konstituerade och konstituerande det 
vill säga de är ett sätt att tala om och förstå omvärlden men även ett sätt att påverka omvärlden 
genom språkliga utsagor (se citat ovan). I denna studie bildar dessa två perspektiv en helhet i 
att teoretiskt närma sig diskursbegreppet. 
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I denna studie studeras OECD-diskursen inom ramen för en specifik kontext. Diskursen 
analyseras och teoretiseras med inspiration från Faircloughs (2010) tredimensionella modell 
som analytisk ram. Inom denna modell studeras diskurser på mikro-nivå (textnivå) i relation till 
makro-nivå (i ett bredare samhällsperspektiv) i ett dialektiskt förhållande (Fairclough, 2010) 
(se vidare studiens Metod). 

1.4.2 Kunskap 
Det teoretiska perspektivet på begreppet kunskap, i studien, kopplas till Foucaults 
(1972;1993;2002) och Faircloughs (2010) tankar om detsamma. Både Foucault (1972) och 
Fairclough (2010) talar om kunskap inom diskurser i termer av att en kunskapsproduktion om 
så kallade objekt och subjekt äger rum. Foucault (1972;1993;2002) och Fairclough (2010) 
konstaterar vidare att kunskap förutsätter någon form av maktanspråk medan en utgångspunkt 
i ett maktanspråk förutsätter en vilja till kunskap inom ramen för diskurser. Med andra ord 
interagerar dessa begrepp (Foucault,1972;1993;2002; Fairclough, 2010). 

Begreppen diskurs och kunskap behandlas kontextuellt i den Teoretiska utgångspunkten 
tillsammans med studiens vetenskapsteoretiska position. 
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2 TIDIGARE FORSKNING  
 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning vilken både implicit, genom forskningsstudier om 
lärares professionalism och explicit, genom specifika diskursanalyser, belyser diskurser ur 
olika tematiska perspektiv. Detta avsnitt är relevant för studien då det ger en djupare förståelse, 
i sin helhet, av hur forskningsområdet kring lärares professionalism ser ut. Nedanstående 
avsnitt bildar tillsammans med nästkommande avsnitt, den teoretiska utgångspunkten, studiens 
teoretiska referensram. 
 
2.1 Diskurser om lärares professionalism 
Flera av de som forskar om lärares professionalism konstaterar att olika betydelse kan tillskrivas 
begreppet professionalism inom ramen för läraryrket. Det som tillskrivs är avhängigt kontext 
och perspektiv samt kan således vara olika. De praktiker som i förlängningen relateras till 
lärares professionalism styrs därmed av den tillskrivna betydelsen sett ur en specifik kontext 
(Englund & Dyrdal Solbrekke, 2015; Evetts, 2011; Mickwitz, 2015a; Parding, 2010). Flera 
forskare framhåller att den betydelse lärares professionalism ges leder till en samling 
grundläggande antaganden (Fredriksson, 2010; Lundahl, Erixon Arreman, Holm & Lundström, 
2014; Mickwitz, 2015a). Dessa grundläggande antaganden utgör delar av diskurser som i sin 
tur förutsätter och möjliggör vissa praktiker i lärares inre arbete - i yrkesutövandet. Mickwitz 
(2015b) framhåller, genom sina intervjustudier med lärare, att dessa olika diskurser många 
gånger kolliderar med varandra beroende på om det är lärarna själva (en tillskriven betydelse 
inifrån) eller någon annan (en tillskriven betydelse uppifrån) som definierat betydelsen. 
Lundahl (2014) påpekar att det finns svårigheter i att följa någon annans tillskrivna betydelse 
av ett professionellt arbete och samtidigt själv skapa mening. Sachs (2016) påpekar att 
professionalism är dynamiskt, det vill säga omformas kontinuerligt i yrkesgrupper genom inre 
och yttre påverkan. Ifråga om inre och yttre påverkan råder det delade meningar om vem som 
ska definiera betydelsen av lärares professionalism och därmed stå för den mest tongivande 
diskursen (Lundahl et al., 2014).  
 
2.1.1 Styrning genom logiker 
Mickwitz (2015a) påpekar att diskursen om lärares professionalism avgör betydelsen av 
densamma och därmed även den så kallade logiken (sanningen2) om vilka parametrar som ska 
definiera en professionell lärare. Mickwitz (2015a) konstaterarar vidare, i sin avhandling om 
diskurser kopplat till lärares professionalism, att logiker är ett resultat av en diskurs som i 
förlängningen ger förutsättningar för att skapa nya diskurser. Vissa av forskningsresultaten 
visar att beroende av vilken logik som ”utövas” kan lärare visa professionalism inåt respektive 
uppåt. Lundahl et al. (2014, s. 211) belyser logiker i sin forskning i termer av ”olika sätt att 
styra och organisera verksamheter”. Lundahl et al. (2014) och Parding (2011) lyfter fram 
professionens, byråkratins och marknadens logiker3 vilka de framhåller i olika grad finns med 
i den övergripande diskursen om lärares professionalism. Här beskrivs hur lärare tidigare 
arbetat inom ramen för byråkratins logik (styrdokument från offentlig sektor) och professionens 
logik (gemensamma yrkesmässiga värden och meningar). Dock visar intervjustudier med lärare 
att marknadens logik trätt in under de senaste åren kännetecknad av marknadsmässiga principer 
(Lundahl et al., 2014). Dessa principer, framhåller Englund och Dyrdal Solbrekke (2015), har 

                                                 
2 Begreppet sanning, inom ramen för denna studie, beskrivs mer ingående i den Teoretiska utgångspunkten 
3 Begreppet logik hämtas här från sociologen och professionsforskaren Eliot Freidsons teorier. Begreppet används 
inte i sin fulla professionsteoretiska betydelse i denna studie utan främst som ett begreppsligt verktyg inom ramen 
för lärares professionalism (se vidare Eliot Freidsons, Professionalism; The Third Logic, 2001) 



   

7 
 

sitt ursprung i en global form av styrning kallad New Public Management vilken premierar 
effektivitet och bedömning inom ramen för den professionella logiken. Vidare understryker 
Englund och Dyrdal Solbrekke (2015) att denna globala styrning medför en tillbakagång för 
diskursen om moraliska, etiska och yrkesmässigt betonade delar av den professionella logiken. 
Dessa yrkesetiska aspekter, betonar Colnerud (2002), utgör en viktig aspekt av att uppfattas 
som professionell inom en yrkesgrupp. 
 
Ytterligare är professionens, byråkratins och marknadens logiker att jämföra med Evetts (2011) 
problematiserande av begreppet professionalism med fokus på frågan om synen på 
professionalism som ett ”occupational value” (yrkesprofessionalism) utvecklats till en ”new 
professionalism” närmare bestämt ”organizational” professionalism. Evetts (2011) framhåller 
att denna utveckling flyttat fokus från exempelvis kollegialitet och tillit till exempelvis 
byråkrati, standardisering samt bedömning. Förändringen innebär utmaningar i 
professionalismen för exempelvis lärare även om nya möjligheter kan uppstå. Vidare finns en 
spänning mellan occupational professionalism och organizational professionalism då de två 
diskurserna utgår från olika intressen och även leder till olika resultat. Således har en diskursiv 
förskjutning skett genom denna förändring, konkluderar Evetts (2011). 
 
Ytterligare omnämns flera likheter mellan logiker inom lärares professionalism samt fyra 
dimensioner, kopplat till lärares förhållningssätt vilka fokuseras i en avhandling i ljuset av 
skolans övergripande organisering. De fyra dimensionerna är den byråkratiska, den 
professionella, den marknadsorienterade och den brukarorienterade dimensionen (Fredriksson, 
2010). Den byråkratiska dimensionen berör främst i vilken grad lärarna efterföljer 
styrdokument och den professionella dimensionen behandlar främst i vilken utsträckning lärare 
samarbetar inom kollegiet och hur kunskapsbaserat arbetet är. Vidare belyser den 
marknadsorienterade dimensionen hur väl lärares arbete överensstämmer med skolans profil 
och de förväntningar som finns kopplat till skolans anseende (Fredriksson, 2010). Slutligen 
innefattar den brukarorienterade dimensionen elevers och vårdnadshavares inflytande samt 
delaktighet i utförandet av utbildningen (se vidare Fredriksson, 2010, s. 95–96). Fredriksson 
(2010) påpekar att de byråkratiska och professionella dimensionerna är de ursprungliga medan 
de marknadsorienterade samt brukarorienterade dimensionerna uppstått genom 
marknadisering. En viktig slutsats, i denna studie, är det faktum att de fyra förhållningssätten 
kan urskiljas i lärares professionella arbete och konstateras övergripande vara styrt av hur 
skolan organiseras på övergripande nivå. Dock betonas även att ytterligare sätt i lärares 
professionalism finns – de som är grundade i gemensamma synsätt inom yrkeskåren 
(Fredriksson, 2010).  
 
2.1.2 Professionellt ansvar och redovisningsskyldighet             
Englund och Dyrdal Solbrekke (2015) visar, i sin forskning, att diskussionen om lärares 
professionalism utifrån ovanstående logiker kan underordnas i två ”sub-logiker”. De belyser 
här en åtskillnad mellan professionellt ansvar (eng. professional responsibility) och 
redovisningsskyldighet (eng. accountability). De två underordnade logikerna utgörs av ett antal 
definierade parametrar. Uppdelningen, i professionellt ansvar och redovisningsskyldighet, är 
ett sätt att ytterligare studera språkbruk relaterat till professionalism i allmänhet samt specifika 
begrepp i synnerhet (se vidare Englund & Dyrdal Solbrekke, 2015). Englund och Dyrdal 
Solbrekke (2015) konstaterar vidare, genom sina analyser, att det är av största vikt att särskilja 
professionellt ansvar och redovisningsskyldighet ifråga om lärares professionalism då det 
innebär en möjlighet att belysa ”vilka spänningar som kan påvisas med denna distinktion, 
spänningar som många gånger förbises i professionsforskningen när denna distinktion 
negligeras.” (Englund & Dyrdal Solbrekke, 2015, s.177). Dessa spänningar handlar exempelvis 
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om att det finns motstridigheter i utövandet av ett professionellt ansvar resp. 
redovisningsskyldighet (Englund & Dyrdal Solbrekke, 2015). Vidare påpekar Sachs (2016) att 
hur denna redovisningsskyldighet tar sig uttryck styrs av hur kvalitet i det som redovisas 
definieras (definitionen) och på vilket sätt detta mäts (tillvägagångssättet). Definitionen och 
tillvägagångssättet är i sin tur avhängigt om det är de professionella själva, lärarna, som 
avgränsat eller om detta avgränsas ”uppfrån” med utgångspunkt i givna diskurser och i 
förlängningen logiker.  Jämför här med tidigare beskrivning om tillskrivandet av betydelse för 
lärares professionalism (Englund & Dyrdal Solbrekke, 2015; Evetts, 2011; Mickwitz, 2015a; 
Parding, 2010). 
 
2.1.3 Lärares handlingsutrymme 
Med utgångspunkt i betydelsen av lärares professionalism inom olika diskurser uttrycker 
Englund och Dyrdal Solbrekke (2015) att begreppet professionalism, som helhet, utgörs av  
pedagogisk kvalitet såsom lärarna själva ser på detta inom ramen för sitt yrkesutövande. Denna 
logik, professionens logik, karaktäriseras av handlingsutrymme, konstaterar Parding (2010) i 
sin forskning där gymnasielärare tillfrågats om sitt professionella yrkesutövande. Lärarna, i 
studien, ”ser handlingsutrymme som absolut essentiellt för att kunna utföra sitt arbete på ett för 
dem tillfredsställande sätt” (Parding, 2010, s. 95). Här betonas den egna friheten att ta beslut 
och att ha möjlighet att välja mellan flera alternativ för sitt agerande i olika kontexter. I detta 
framhålls styrningen vara det som främst avgör professionellas handlingsutrymme (Parding, 
2010). I enlighet med detta belyser även Fredriksson (2010), i sin avhandling, betydelsen av 
handlingsutrymme för lärares professionella arbete och att styrningen är avgörande. I detta 
beskrivs en spänning mellan bland annat handlingsutrymme och skolans styrning utifrån 
organisation samt regler. Det kan jämföras med Parding (2010) som, i sin studie, framhåller en 
förändrad styrning och organisation av lärares professionella arbete. 
 
2.1.4 Lärares professionalism i utbildningspolicy 
I sin diskursanalys av statliga utbildningspolitiska texter konkluderar Sjöberg (2010) att det 
skett en diskursiv förflyttning i hur lärares professionalism skrivs fram från sent 1980-tal fram 
till tiden för denna studie. Under dessa år har ett stort antal utbildningspolitiska reformer tagits 
fram som agerar stärkande för varandra. Kärnan i denna stora förändring är hur den tidigare 
ensamma inre styrningen nu fått sällskap av extern styrning. Trots skrivningar i det empiriska 
materialet, i denna studie, om att den externa styrningen antyds ge en mer utbredd 
handlingsfrihet för den inre styrningen konkluderas att lärare har lite inflytande över sin 
professionalism. Detta framhålls ha sitt ursprung i ekonomiska principer i form av en så kallad 
performativ marknadsrationalitet (Sjöberg, 2010). I enlighet med Sjöberg (2010) betonar Ball 
(2003) uppkomsten av ett nytt ”språkbruk” i statliga reformer internationellt – i ljuset av 
performativitet. Denna performativitet innebär omfattande förändringar i de praktiker där 
lärare, elever och kunskap interagerar med varandra. Förändringarna lyfts fram i intervjustudier 
med lärare som exempelvis uttrycker att friheten i yrket har blivit mindre (jmf med lärares 
handlingsutrymme ovan). Därtill att det professionella arbetet främst har kommit att handla om 
effektivitet genom i vilken grad läraren kan ”ge” eleven kunskaper för att eleven ska kunna visa 
upp dessa i en examination (Ball, 2003). 
   
I sin avhandling, med fokus på diskursanalys av utbildningspolitiska dokument i jämförelse 
med intervjuer av lärare, identifierar Mickwitz (2015a) en diskrepans mellan elevers behov och 
den styrning som kommer från externt håll. Detta blir särskilt tydligt i spänningsfältet mellan 
en fördefinierad professionalism från externt håll, genom utbildningspolitiska dokument, och 
den inre bilden av professionalism definierad av lärarna. I de utbildningspolitiska dokumenten 
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karaktäriseras lärares professionalism av parametrar som resultatfokus, uppföljning och 
styrning (Mickwitz, 2015a). Detta är att jämföra med lärarnas diskurs kring professionalism 
med fokus på det pedagogiska yrkesutövande som innefattar handlingsutrymme, 
undervisningen och den socialiserande delen (ibid.). 

Mickwitz (2015a) konkluderar, i sin avhandling, att det skett en diskursiv förskjutning av 
läraren i de utbildningspolitiska dokumenten. En del av denna förskjutning handlar om att 
policyprocessen nationellt, med influenser internationellt från exempelvis OECD, är en del av 
konstruktionen av ett problem samt dess lösningar, som nämnts i inledningen. I denna 
avhandling har svenska utbildningspolitiska dokument studerats för att se hur läraren 
konstrueras i dessa och även om denna konstruktion kan spåras i den internationella 
utbildningsdiskursen med exempel från några allmänna dokument från OECD. Denna 
konstruktion sätter läraren (som individ) i fokus istället för skolan (som institution) – 
exempelvis ifråga om hur det framskrivna problemet med skolan ska lösas. I avhandlingen 
skriver Mickwitz (2015a) fram hur diskursen, inom europeisk utbildningspolicy, efter 
Lissabon-strategin år 2000 alltmer har kommit att handla om lärarkvalitet och beskrivningar av 
den framtida läraren.  

Med avstamp i ovanstående forskningsläge ämnar jag fördjupa förståelsen av hur lärares 
professionalism skrivs fram samt förståelsen för den kunskap om lärares professionalism 
diskursen ger. I nästa avsnitt presenteras studiens Teoretiska utgångspunkt som tillsammans 
med ovanstående avsnitt, om tidigare forskning, ger studien sin teoretiska referensram. 
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3 TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 
 

Detta avsnitt syftar till att ge en kortfattad beskrivning av den teoretiska utgångspunkten för 
studien. Centralt i detta avsnitt är Norman Faircloughs och Michel Foucaults diskursteoretiska 
perspektiv. Inom ramen för dessa teoretiska perspektiv behandlas diskursbegreppet (även 
diskursiva formationer) och makt. Därtill beskrivs ett urval av Foucaults begrepp, med fokus 
på kunskapsproduktion inom diskurser, vilka fungerar som teoretiska samt analytiska 
”verktyg” i studien. Slutligen beskrivs diskurser inom utbildning, inom ramen för 
kunskapsproduktion, i ett bredare perspektiv på makro-nivå. 

Nedanstående diskursteoretiska perspektiv och analytiska ”verktyg” bildar tillsammans 
studiens teoretiska ”glasögon”. Detta relateras vidare till de metodologiska utgångspunkterna 
(se avsnitt Metod). 

3.1 Diskurser 
Genom att kombinera Faircloughs och Foucaults teoretiska perspektiv skapas en mer komplett 
teoretisk ram vilken möjliggör en komplex och fördjupad diskursanalys. 

Diskurs är det mest centrala begreppet i denna studie och används främst med referens till 
Michel Foucault (1972; 1993; 2002) och Norman Fairclough (2010). Båda har sina rötter i 
poststrukturalismen – den filosofiska modell som genomsyrar den teoretiska ramen i denna 
studie. Enligt det poststrukturalistiska synsättet struktureras språket i mönster inom diskurser 
vilka bevaras och förändras (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Diskursbegreppet är 
dynamiskt då kontinuerliga förändringar sker (Burchell, Gordon och Miller, 1991). 
Diskursbegreppet kan förstås i socialkonstruktivistiska termer då vi människor är medskapare 
av diskurser och diskurser i sin tur är medskapande i att konstruera verkligheten (Winther 
Jørgensen & Phillips, 2000). Fairclough (2010) diskuterar att diskurser ska betraktas som både 
konstituerade och konstituerande genom ett dialektiskt förhållande dem emellan. I detta 
framhålls ”att diskurs är en viktig form av social praktik, som både reproducerar och förändrar 
kunskap, identiteter och sociala relationer, inklusive maktrelationer, samt samtidigt formas av 
andra sociala praktiker och strukturer.” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s.71). Diskurserna 
skapar därmed förståelse för verkligheten och är i förlängningen även medskapare av den 
verklighet vi upplever. På detta sätt tillskrivs fenomen i verkligheten en särskild betydelse och 
mening, dock kan olika varianter av denna betydelse, kunskap, skapas och omskapas i diskurser 
(Axelsson & Qvarsebo, 2017).  

3.1.1 Diskurs och makt 
Enligt det poststrukturalistiska synsättet skapas diskurser som en del av den makt vilken 
samhället genomsyras av (Carbin, Gottardis, Mörkenstam, Näsström, Wendt, Höjer & 
Reinikainen, 2004). Foucault (2002) och Fairclough (2010) delar synen på att diskursanalyser 
syftar till att synliggöra den makt som förknippas med specifika diskurser för att på så sätt 
ifrågasätta den kunskap om något som tas för givet inom en diskurs. Dock finns det både 
likheter och skillnader i Foucaults och Faircloughs syn på makt inom ramen för diskurser. 
Foucault (2002) ser på makt som ett rotsystem, en slags mikrofysik, som utnyttjas av samhällets 
olika aktörer och som är nära integrerad med diskursbegreppet. Därmed är makten, för att kunna 
finnas, beroende av de olika aktörerna som verkar utifrån ekonomiska, politiska och 
sociokulturella krafter samt som i förlängningen skapar system för grupper att verka inom. 
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Således framhålls makten vara produktiv då den producerar nya diskurser (Carbin et al., 2004). 
Vidare framhåller Fairclough (2010), i enlighet med Foucault (2002), att makten är produktiv i 
termer av att den producerar kunskap om subjekt och objekt samt inte är en påtvingad kraft från 
en aktör till en annan. Dock betonar Fairclough (2010) att makten inom diskurser alltid kan 
sammankopplas med ideologi genom att makten synliggörs inom så kallade ideologiska 
diskursiva formationer (eng. ideological discursive formations - IDF) vilka resulterar i att 
ojämlika maktförhållanden produceras och reproduceras inom ramen för en diskurs. Detta sker 
i relation till att kunskap om ett objekt skapas, reproduceras samt förändras inom diskursen 
(Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

3.1.2 Ideologiska diskursiva formationer 
Vidare är diskursiva formationer existensen av ett system av regler för objekt och subjekt 
(Burchell, Gordon och Miller, 1991). Detta system härleds till ideologi, som ovan nämnts, vilket 
är ett viktigt nyckelord inom ramen för en diskursanalys (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 
Fairclough (2010) diskuterar hur diskursiva formationer har olika egenskaper beroende på 
vilken grupp som är i fokus. Inom en ideologisk diskursiv formation finns en uppsättning 
ideologiska normer och regler samt ett visst sätt att tala (eng. speech community). I detta 
handlar den diskursiva formationen om sättet ett tala och den ideologiska formationen om sättet 
att se på olika objekt. Således skapar en diskursiv formation och en ideologisk formation 
tillsammans en ideologisk diskursiv formation (IDF). Vidare finns alltid en IDF som är 
dominant inom en diskurs (Fairclough, 2010). Fairclough (2010) framhåller hur institutioner 
skapar subjekt inom ramen för en diskurs vilket sker genom att införa diskursiva och 
ideologiska begränsningar som en del i att erhålla en så kallad subjektsposition inom diskursen. 
Då en subjektsposition erhållits har även de ideologiska normerna anammats, ofta omedvetet, 
av subjektet som därmed kan betraktas som ett så kallat discoursal subject (jmf Foucaults 
subjektkonstruktion nedan). 

3.1.3 Naturalisation 
Ytterligare betonar Fairclough (2010) att en dominant IDF i förlängningen kan naturalisera 
ideologier vilket innebär att denna diskursiva formation uppfattas som icke-ideologisk 
”common sense” och därmed som självklar. I denna dominanta diskursiva formation används 
exempelvis ett visst språkbruk enligt så kallad orderliness – helt naturaliserat. Att 
denaturalisera dessa IDF:s, som genomsyras av makt, är syftet med en diskursanalys påpekar 
Fairclough (2010). Denaturalisationen i diskursanalysen kan då synliggöra hur strukturer 
bestämmer språkbruk, normer och regler samt hur diskurser i sin tur påverkar strukturerna i ett 
dialektiskt förhållande (Fairclough, 2010). På detta sätt finns ett förhållande mellan makro-nivå 
(strukturer) och mikro-nivå (språkbruk, regler). Vidare är att vidmakthålla en dominant IDF 
den viktigaste parametern för makt inom en diskurs. De maktförhållanden som skapas och 
omskapas inom en diskurs är ideologiska effekter (ibid.).  

Dessa ideologiska diskursiva formationer kan jämföras med Foucaults (1993) perspektiv på 
normalisering inom och av vissa diskurser samt hur dessa framhålls som mer trovärdiga samt 
givna - mer ”sanna” - än andra (se nedan). 

3.1.4 Kritiska mål i diskursanalytisk teori 
Vidare diskuterar Fairclough (2010) de kritiska målen (eng. critical goals) vilka kopplas till den 
kritiska aspekten av en diskursanalys. De kritiska målen syftar till att synliggöra och klargöra 
resultaten samt effekterna av en diskurs. Dessa kritiska mål syftar i förlängningen till att skapa 
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en förändring i de ojämlika maktförhållanden som åskådliggörs (Winther Jørgensen & Phillips, 
2000). I detta skiljer sig delvis Foucaults syn då syftet stannar vid att åskådliggöra och 
synliggöra utan målet att skapa en förändring. Slutligen, Faircloughs och Foucaults teoretiska 
perspektiv om diskurs, diskursiva formationer och makt är till stor del lika på den 
makrosociologiska nivån (ibid.).  

 

3.2 Kunskapsproduktion 
Foucault framhöll att diskursbegreppet tillsammans med övriga begrepp i hans teorier kan ses 
som en ”verktygslåda” inom ramen för olika analyser (Axelsson & Qvarsebo, 2017). Nedan 
följer en kortfattad beskrivning av ett urval av Foucaults begrepp som fungerar, i enlighet med 
detta, som teoretiska och analytiska ”verktyg” i denna studie. 

3.2.1 Objekt och subjekt 
Foucault (1972) framhåller att utgångspunkten för teoribildning är att analysera specifika 
mekanismer som kan relateras till makt genom att identifiera hur olika delar är sammanlänkade 
i en diskurs. Därefter är det möjligt att skapa teorier som grund för kunskap om subjekt och 
objekt. Med utgångspunkt i diskurser kan ett subjekt eller objekt växa fram som relevant att ha 
kunskap om. Därmed kan en successiv kunskapsproduktion om subjekt eller objekt äga rum 
inom ramen för diskursen. Denna produktion av kunskap sker inom de diskursiva formationerna 
där flera olika påståenden relateras till varandra. I denna process skapas således en särskild sorts 
kunskap om subjektet eller objektet. Ytterligare, framhåller Foucault (1972) att makt – och 
kunskapsbegreppen är nära sammanlänkade då ett maktanspråk ofta avgör vad som kan ses som 
något att utveckla kunskap om. Detta maktanspråk avgör även vilken kunskap som produceras 
om ett subjekt och om denna kunskap ska betraktas som sann. Kunskapen i sig avgör i 
förlängningen vilket handlingsutrymme som ges det subjekt som är föremål för denna 
produktion (Foucault, 1972).  

3.2.2 Sanningskonstruktioner 
I förståelsen av olika diskurser betonar Bolander och Fejes (2009) betydelsen av ett kritiskt 
förhållningssätt ifråga om de anspråk på sanning som diskurser medför. Detta innebär att vissa 
diskurser får status av att vara sanningar som i förlängningen medför särskilda praktiker och 
användande av begrepp inom ramen för diskursen (Bolander & Fejes, 2009). Vidare uttrycker 
Foucault (1993) att det i allmänhet finns en vilja till sanning - till att finna en sann diskurs. 
Denna vilja till sanning kan vara ett medel för att producera och utveckla den sanna bilden av 
så kallade subjekt eller objekt som ”verkar” inom ramen för diskursen. Dessa subjekt och objekt 
konstrueras samt integreras direkt eller indirekt. Därigenom kan dessa diskurser uppfattas som 
”sanna” och därmed kan konstruktionen av subjekten och objekten också uppfattas som sann 
(Foucault, 1993).  

3.2.3 Kunskapsregimer 
Vidare kan sanningen ses som en ”diskursiv konstruktion och olika kunskapsregimer anger vad 
som är sant och vad som är falskt” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 19). Historiska regler 
avgör vad som kan yttras och inte yttras samt vad som kan betraktas som meningsfullt och sant 
inom ramen för en diskurs (ibid.). Ytterligare problematiserar Foucault (1972), inom ramen för 
konstruktionen av sanning, behovet av en reflektion kring vilka regler som avgör att en specifik 
så kallad språklig utsaga används i en diskurs framför en annan. Foucault (1972) diskuterar hur 
denna utvalda språkliga utsaga förutsätter en annan utsagas exkludering. Med andra ord sker en 
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exkludering parallellt med en inkludering inom ramen för skapandet av en diskurs. Detta 
innebär att vad som sägs och inte sägs samt vad som inkluderas och exkluderas är essentiellt. 
Detta innebär, enligt Foucault (1972), att det är i skillnaderna mellan diskurser som spänningen 
finns. I detta spänningsfält där det i diskurser avgörs vad som exkluderas och inkluderas finns 
ett maktanspråk. Det är tydligt då diskurser har inverkan på vad som är möjligt att tänka, känna 
och säga samt då olika subjekt och objekt positioneras gentemot varandra (Foucault, 1993). På 
så vis kan en diskurs ses som disciplinerande genom att disciplin kan definieras i termer av en 
”objektsdomän, en samling metoder, en korpus av påståenden som hålls för sanna, ett spel av 
regler och definitioner och av tekniker och instrument.” (Foucault, 1993, s.22). Inom ramen för 
diskursen ”normaliseras” på så sätt vissa metoder och regler medan andra anses vara 
”onormala” (Foucault, 1993). Genom att tillskriva diskurser som normala eller onormala enligt 
ovan framhålls att en slags normaliseringsprocess sker indirekt (Bolander och Fejes, 2009).  

3.2.4 Spridning av utbildningsdiskurser 
I ett bredare perspektiv sker en spridning av diskurser om utbildning så kallade 
utbildningsdiskurser. Dessa diskurser skrivs fram i form av narrativ (övers. berättelse) vilka 
syftar till att globalisera policys genom olika internationella organisationers och gruppers 
påverkan (Edwards, Nicoll, Salomon & Usher, 2004). Inom ramen för dessa narrativ framhålls 
vikten av att de olika narrativ som skrivs fram har likheter och kan kopplas samman mellan 
nationer inom ramen för globalisering (ibid.). Globalisering i ekonomiska termer, economic 
globalization, ”provides a narrative and migration of contemporary ideas” (Edwards et al., 
2004, s. 155). Dessa narrativ baserade på samtida ämnen framhåller delar som förenar och är 
lika ifråga om utveckling ur ett globalt perspektiv.  

Globalization frames an object external to nations that is a threat to them; it 
positions nations together in a common effort to succeed. (Edwards et al., 2004, 
s. 151) 

På så vis växer något fram som behöver en ”framing” (övers. inramning) inom ett narrativ 
internationellt. Ur detta ”migrerar” sedan dessa ”frames” mellan länder vilket leder till att de 
blir ett gemensamt fokus (Edwards et al., 2004).  

All policy and research discourses make assumptions and these help to frame a 
particular piece of communication. Framing puts some things in the picture while 
excluding others. (Edwards et al., 2004, s. 153) 

Genom så kallade ”crisis narratives” (Edwards et al., 2004, s. 147) sker en ”framing” av någon 
del vilket inom ramen för dessa narrativ är en tydlig implikation för policy. Därefter 
kontextualiseras och modifieras dessa gemensamheter kring policy för att integreras nationellt.  

Ovanstående beskrivning av diskursteoretiska perspektiv och begrepp som teoretiska 
”glasögon” syftar till att ge en ram för en djupare förståelse av studiens syfte och 
frågeställningar. I nästa avsnitt följer en beskrivning av de diskursmetodologiska valen samt 
tillvägagångssätten inom ramen för studien. 
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4 METOD  
 

I detta avsnitt beskrivs studiens metodologiska utgångspunkter, upplägg samt etiska 
överväganden. Beskrivningen nedan börjar med studiens syfte för att därefter relatera detta till 
forskningsansatsen och studiens teoretiska samt metodologiska ”glasögon”. En del utgörs av 
en modell som syftar till att visualisera och tydliggöra hur studiens ”glasögon” använts vid 
bearbetning av data samt analys. Därefter beskrivs studiens upplägg vilket innefattar val av 
metod, urval, datainsamling samt bearbetning av data och analys. Slutligen diskuteras de etiska 
aspekterna aktuella för studien. 

4.1 Metodologiska utgångspunkter 
Nedan följer en beskrivning av studiens forskningsansats i termer av vetenskapsteoretisk 
position och metodologisk ansats. 

4.1.1 Forskningsansats 
Syftet med denna studie är att beskriva och analysera diskursen, med tillhörande kunskap, om 
lärares professionalism som konstrueras i ett OECD-dokument. Därtill att problematisera 
kunskapen om lärares professionalism inom ramen för ett bredare perspektiv på utbildning. 
 
Mot bakgrund av detta syfte fokuseras ontologisk idealism och epistemologi inom ramen för 
de vetenskapsteoretiska positionerna i denna studie. Den ontologiska idealismen fokuseras då 
socialkonstruktionismen var ett genomgående angreppssätt i studien. Ontologisk idealism, 
genom det socialkonstruktionistiska perspektivet, innebär att sanningen om verkligheten är 
socialt eller diskursivt konstruerad genom språk och tolkningar om densamma samt att detta 
ses som en väg att nå kunskap (Fejes & Thornberg, 2009). Den ontologiska idealismen är 
således relevant för studien i relation till diskursiva konstruktioner av fenomen (så kallade 
objekt och subjekt) i verkligheten (ibid.) – såsom lärares professionalism (objekt) samt läraren 
(subjekt). Vidare kan den ontologiska idealismen även kopplas till det sanningsanspråk som 
vissa diskurser ges (Foucault, 1979). I denna studie relateras ett sanningsanspråk till den diskurs 
som är i fokus för studien. 
 
Utifrån den ontologiska idealismen fokuseras ytterligare en epistemologisk position. 
Epistemologi fokuserar teori om kunskapsproduktion genom frågeställningar om vad vi kan 
bilda kunskap om, hur kunskap om något kan skapas samt vilken kunskap som kan anses vara 
sann (Fejes & Thornberg, 2009). I denna studie behandlas detta i relation till diskursen om 
lärares professionalism och i förlängningen vilket kunskapsanspråk som framträder inom ramen 
för diskursen. De beskrivna vetenskapsteoretiska positionerna är grunden för det vetenskapliga 
förhållningssättet i studien ifråga om hur kunskap om lärares professionalism kan studeras, 
förstås och problematiseras.  
 
Med utgångspunkt i studiens syfte fokuseras innebörden och betydelsen av diskursen om lärares 
professionalism vilket således leder till utformningen av en kvalitativ ansats. Utöver de 
kunskapsteoretiska och ontologiska positionerna ovan finns en tredje viktig del i den kvalitativa 
forskningen vilket är en induktivt orienterad syn på kopplingen mellan teori samt praktik. Detta 
innebär att forskaren utgår ifrån de empiriska resultaten för att sedan teoretisera utifrån dessa 
(Bryman, 2011) (se vidare i Bearbetning av data och analys). Detta tillvägagångssätt 
kännetecknar även denna studie. Föreliggande studie följer en abduktiv logik med fokus på en 
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induktiv ansats dock med inslag av deduktion. Den abduktiva logiken karaktäriseras av att en 
förklaring konstruerats utifrån empiriska resultat vilken kan användas för fortsatt undersökning. 
Den abduktiva ansatsen tydliggörs även genom en växelverkan mellan data, tidigare kunskaper 
samt utvalda teoretiska nyckelbegrepp. Denna växelverkan kännetecknas av tolkning och 
jämförelse med syftet att finna mönster samt förklaringar (Fejes & Thornberg, 2015). Den 
induktiva ansatsen kännetecknas, i denna studie, av att slutsatser konkluderats utifrån upptäckta 
mönster genom textanalys av ett empiriskt dokument. En viktig parameter ifråga om abduktion 
och induktion är att slutsatserna är preliminära då en öppenhet gentemot nya upptäckter behöver 
finnas (ibid.). Slutligen utmärks deduktion av att forskaren utgår ifrån en viss teori och i nästa 
steg en hypotes med syftet att ”testa” om denna är sann i sin forskning (ibid.). I denna studie 
kännetecknas de deduktiva inslagen av Norman Faircloughs tredimensionella modell vilken jag 
inspirerats av, i teoretisk bemärkelse, vid bearbetning av data och analys (se nedan). 

Vidare genomsyrades studien av ett makro-textuellt perspektiv vilket innebar att den textnära 
diskursanalysen, i resultatdiskussionen, relaterades till ett bredare perspektiv på utbildning på 
makro-nivå. Ifråga om det makro-textuella perspektivet framhåller Fairclough (2010) vikten av 
att förstå hur sociala strukturer på makro-nivå både skapar förutsättningar för och samtidigt är 
resultatet av textuella diskurser på mikro-nivå. Relationen mellan mikro – och makro – nivå är 
ett viktigt perspektiv i studien. 

 
4.2 Studiens upplägg 
Nedan följer en beskrivning av upplägget för studien i termer av val av metod, urval av material 
och datainsamling samt bearbetning och analys av empiriskt material. 

4.2.1 Val av metod 
I fokus för denna studie är diskursen om lärares professionalism inom ett OECD-dokument (se 
detta mer preciserat i Syfte och frågeställningar). Med utgångspunkt i studieobjektet, OECD-
diskursen om lärares professionalism, valde jag kritisk diskursanalys som metod utifrån 
textstudier av ett dokument från OECD (se Urval av material nedan).  

Studiens syfte och forskningsfrågor har således varit utgångspunkten för valet av metod. I och 
med att lärares professionalism kan ses som ett komplext fenomen ur olika perspektiv ämnade 
jag studera hur ett av dessa perspektiv, formerat i en diskurs, tar sig uttryck. Tidigare forskning 
visar att det finns ett perspektiv som framträder genom policy och ett perspektiv vilket 
framträder utifrån lärares perspektiv (se Tidigare forskning). Mitt intresse var vad som i sin tur 
påverkar policy vilket således fokuserade organisationen OECD och den diskurs vilken delvis 
kan sägas påverka policy i medlemsländerna (se Inledning och Bakgrund). För att ta sig an 
studierna av diskursen på ett relevant sätt valde jag metoden kritisk diskursanalys (Fairclough, 
2010) (se vidare nedan), med fokus på textstudier, då detta är ett sätt att konkret studera 
språkbruk på textnivå. I och med att jag ville studera hur lärares professionalism skrivs fram 
var det relevant att fokusera på textstudier av dokument då detta möjliggjorde studier av vad 
och hur olika begrepp relaterades till lärares professionalism. Textstudier, i en diskursanalys, 
var därmed en relevant metod för att uppfylla studiens syfte samt besvara studiens 
forskningsfrågor inom ramen för diskursiv produktion av kunskap. 

Valet av metod utgick från min vetenskapsteoretiska position i denna studie vilken utgörs av 
ett socialkonstruktionistiskt perspektiv där den diskursiva konstruktionen (Fejes & Thornberg, 
2009) av fenomenet lärares professionalism fokuseras. Den ontologiska idealismen har 
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kopplingar till diskursiva konstruktioner av objekt och subjekt (ibid.) såsom konstruktionen av 
lärares professionalism (objekt) och i förlängningen läraren (subjekt). Vidare relateras metoden 
till den epistemologiska positionen, inom ramen för denna studie, genom 
kunskapsproduktionen i termer av vad vi kan bilda kunskap om, hur denna kunskap bildas samt 
vilken kunskap som kan ses som sann (Fejes & Thornberg, 2009). Detta ses i termer av att 
lärares professionalism har växt fram som något att ha kunskap om, att fokus läggs på hur 
kunskapsproduktionen ser ut samt att effekter av denna kunskap analyseras i termer av 
sanningsanspråk. 

Valet av metod bidrog till att besvara mitt syfte och mina forskningsfrågor då textstudierna 
resulterade i beskrivningen av processer, begrepp och diskurstyper vilka relateras till lärares 
professionalism. Med grund i detta resultat bidrog den analytiska ramen, Faircloughs 
tredimensionella modell, och den teoretiska utgångspunkten till att analysera hur lärares 
professionalism konstrueras i diskursen samt vilken kunskap som produceras om detsamma och 
vilka effekter kunskapen medför. Tidigare forskning bidrog till att problematisera lärares 
professionalism i ett bredare perspektiv kring utbildning i termer av makro-nivå. 

Metoden, kritisk diskursanalys, fokuserar kritiska mål (Fairclough, 2010) vilket innebär att 
effekter av en diskurs innefattas i diskursanalysen. Kritisk i detta hänseende innebär inte 
automatiskt negativ kritik utan inbegriper både negativa och positiva effekter. Detta såg jag 
vara relevant och intressant då fenomenet, lärares professionalism, utifrån tidigare forskning 
varit föremål för påverkan från externt håll (se Tidigare forskning). Påverkansprocesser behöver 
studeras ur ett kritiskt perspektiv i termer av vilka effekter de medför vilket således var 
ytterligare en motivering till val av metod i denna studie.  

Den modell jag inspirerats av, inom ramen för denna studie, är Norman Faircloughs 
tredimensionella modell för kritisk diskursanalys (Fairclough, 2010). Inom Faircloughs modell 
ses en text som en kommunikativ händelse med tre dimensioner (ibid.) (se beskrivning av de tre 
dimensionerna nedan). I studien används Faircloughs och Foucaults teorier som teoretiska och 
metodologiska ”glasögon” med syftet att teoretisera samt abstrahera studiens resultat. Inom 
ramen för dessa teoretiska och metodologiska ”glasögon” används Faircloughs 
tredimensionella modell med tillhörande analytiska begrepp som en analytisk ram (se 
beskrivning nedan) samt Foucaults begrepp, från den teoretiska utgångspunkten, som 
analytiska ”verktyg” i analysen av de empiriska resultaten. Se modell över studiens teoretiska 
och metodologiska ”glasögon” nedan. 

Teoretiska begrepp, från den Teoretiska 
utgångspunkten, som analytiska ”verktyg” vilka 
tillsammans med den analytiska ramen bildar 
studiens teoretiska och metodologiska ”glasögon”. 

 

 

 

 

 

Analytisk ram, för kritisk diskursanalys, med tre dimensioner – text, diskursiv praktik och bredare social praktik  
(Fairclough, 2010). 
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De tre dimensionerna inom Faircloughs modell benämns text, diskursiv praktik och bredare 
social praktik (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Den första dimensionen är den textuella 
dimensionen som dekonstrueras genom att studera karaktäristika i texten (textdokument från 
OECD). Inom denna dimension fokuseras de beskrivande och förklarande målen för en kritisk 
diskursanalys. De beskrivande målen beskriver det som studeras utan att söka efter orsaker. De 
förklarande målen söker efter förklaringar till det som studeras dock endast inom ramen för 
texten och skribentens/upphovsmannens mål med textens innehåll. Därmed kopplas dessa mål 
inte till de kritiska målen av diskursanalys vilka fokuserar effekter utanför textens dimension 
(Fairclough, 2010) (se vidare i den Teoretiska utgångspunkten).  

I den andra dimensionen betraktas texten som en diskursiv praktik som inbegriper produktions 
– och konsumtionsmönster d.v.s. hur innehållet (kunskapen) om objektet i texten produceras 
samt hur kunskapen mottas och tolkas (Fairclough, 2010). I denna studie fokuseras 
kunskapsproduktionen av lärares professionalism inte kunskapskonsumtionen. Dock nämns det 
sistnämnda i relation till kunskapsproduktionen där det är relevant. Inom den diskursiva 
praktiken interagerar de beskrivande och förklarande målen samt de så kallade kritiska målen. 
De kritiska målen fokuserar effekter av diskursen på makro-nivå (ibid.). 

Den tredje dimensionen behandlar den kommunikativa händelsen (texten) som en del av en 
bredare social praktik. Detta innebär att resultat från textstudierna och analysen i de första två 
dimensionerna relateras till effekter på samhällelig nivå (Fairclough, 2010). I denna dimension 
fokuseras således de kritiska målen, effekter på makro-nivå (ibid.).  

Således är studien, utifrån den makro-textuella ansatsen, en expanderande kritisk diskursanalys 
där utgångspunkten i en konkret text på mikro-nivå expanderas genom analyser i den andra och 
slutligen tredje dimensionen på makro-nivå.  

4.2.2 Urval av material och datainsamling 
Den kritiska diskursanalysen genomfördes utifrån ett dokument från organisationen OECD. 
Med utgångspunkt i studiens syfte och forskningsfrågor sökte jag ett dokument som behandlade 
lärares professionalism specifikt och innefattade implicita eller explicita rekommendationer för 
policy. Jag började mitt sökande genom att besöka organisationens hemsida, OECD.org, samt 
välja fliken Publications vilket är databasen där OECD:s rapporter finns samlade. I och med att 
jag var intresserad av dokument specifikt om lärares professionalism använde jag sökorden 
”Teacher Professionalism” för att få urvalet av dessa dokument. När jag översiktligt gick 
igenom dokumenten i träfflistan uppmärksammade jag att ett dokument föreföll vara ett 
”huvuddokument” då flera av de andra dokumenten i träfflistan var kapitel inom dokumentet. 
Således föreföll detta ”huvuddokument” vara en omfattande rapport vilken specifikt fokuserade 
lärares professionalism. Jag valde detta ”huvuddokument” vilket är en rapport som heter 
Supporting Teacher Professionalism. Insights from TALIS 2013. Denna rapport var relevant då 
studiens syfte samt forskningsfrågor fokuserar diskursen om lärares professionalism. 

Det utvalda dokumentet fokuserar lärares professionalism utifrån resultat från den 
internationella undersökningen TALIS 2013 där lärare och rektorer från 38 länder deltagit i 
enkäter (se bakgrund kring TALIS i Resultat). Dokumentet, som helhet, innefattar en 
konceptualisering av lärares professionalism, vissa resultat från TALIS 2013, analyser samt 
slutsatser och rekommendationer för policy. Det övergripande syftet med dokumentet är att 
skriva fram hur stöd kan ges till lärares professionalism genom insatser och policy.  
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De delar av dokumentet som behandlar lärares professionalism specifikt och som har 
rekommendationer för policy har valts ut då dessa är mest relevanta för studiens syfte. De 
kapitel i dokumentet som valts ut är kapitel 1 Conceptualising Teacher Professionalism (s. 25–
44), kapitel 2 The Nature and Extent of Teacher Professionalism (s. 45–68), kapitel 3 Teacher 
Professionalism and Policy-relevant Outcomes (s. 69–90) och kapitel 5 Policy 
Recommendations to Support Teacher Professionalism (s. 119–123). Dessa kapitel behandlar 
lärares professionalism och rekommendationer för policy implicit eller explicit. De delar av 
dessa utvalda kapitel som behandlar specifika länder omfattas inte av denna studie då studiens 
syfte fokuserar en beskrivning och analys av lärares professionalism som allmänt fenomen inom 
diskursen. Således är urvalet av dokumentet och kapitlen målinriktat (Bryman, 2011).  

En vidare motivering till att jag valde ett dokument var för att möjliggöra en expanderande samt 
mer fördjupad analys utifrån en mindre mängd empiriskt material (omfattande 71 sidor). Denna 
begränsning av empiriskt material medför att hänvisningar till OECD-diskursen eller diskursen 
inom OECD syftar till att visa den diskursiva produktionen utifrån det specifika empiriska 
materialet inom ramen för denna studie samt dess effekter. Därmed är generaliserbarhet ifråga 
om OECD:s generella diskurs om lärares professionalism utifrån ett omfattande empiriskt 
material inte i fokus för studien (se vidare i Slutsatser).  

I textstudierna av det utvalda dokumentet från OECD har jag inspirerats av ett tillvägagångssätt 
i Faircloughs tredimensionella modell – att studera processer och begrepp relaterade till 
studieobjektet samt att studera olika diskurstyper. Således genomfördes datainsamlingen i två 
steg. I det första steget studerade jag vilka processer och begrepp som relateras till lärares 
professionalism i dokumentet (med inspiration från första dimensionen – text). I det andra steget 
studerade jag vilka olika diskurstyper som förekommer i det utvalda dokumentet (med 
inspiration från den andra dimensionen – diskursiv praktik). Inspirationen från dessa två 
dimensioner i Faircloughs modell kan ses som ett metodologiskt tillvägagångssätt inom ramen 
för datainsamlingen.  

4.2.3 Bearbetning och analys av empiriskt material 
Bearbetningen av det empiriska materialet inleddes i ett första steg med att jag läste igenom 
data i de utvalda kapitlen i dokumentet för att skapa en helhetssyn och förtrogenhet med 
innehållet. Därefter läste jag igenom dokumentet igen samt markerade de processer och begrepp 
som relateras till lärares professionalism. Dessa processer och begrepp kopplades både explicit 
och implicit till lärares professionalism således fick jag i vissa fall utläsa det sammanhang i 
vilken den språkliga utsagan förekom samt därmed se kopplingen till lärares professionalism. 
Denna del av bearbetningen krävde flera genomläsningar av dokumentet. Efter detta började 
jag att kategorisera och skapa teman utifrån de markeringar jag gjort. Detta resulterade i de tre 
teman som formulerats i den första delen av studiens resultat (se Resultat). Denna del av 
bearbetningen genomfördes med inspiration från den första dimensionen – text - i Faircloughs 
tredimensionella modell. Inom denna dimension studeras studieobjektets karaktäristika 
(Fairclough, 2010). Syftet med detta var att se inspirationen från modellen som ett 
metodologiskt tillvägagångssätt i bearbetningen av data samt att skapa en förtrogenhet med det 
empiriska materialet. 

Vidare fortsatte bearbetningen av det empiriska materialet i ett andra steg med ytterligare 
genomläsningar av data för att se vilka olika typer av diskurser som framträdde inom ramen för 
OECD:s dokument. Detta innebar en viss grad av tematisering såsom den vilken genomförts 
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ovan i det första steget. Resultatet av denna del av bearbetningen blev sex olika typer av 
diskurser. Dessa beskrivs och redogörs för i den andra delen av studiens resultat (se Resultat). 
Denna del av bearbetningen genomfördes med inspiration från den andra dimensionen – 
diskursiv praktik - i Faircloughs tredimensionella modell inom ramen för kritisk diskursanalys. 
Inom denna dimension studeras olika diskurstyper (Fairclough, 2010). Syftet med detta var att 
se inspirationen från modellen som ett metodologiskt tillvägagångssätt i bearbetningen av data 
samt att skapa ytterligare förtrogenhet för det empiriska materialet. 

I bearbetningens tredje steg påbörjade jag studiens analys, Resultatdiskussion, med 
utgångspunkt i de resultat som framkommit genom ovan beskrivna textstudier (se vidare i 
Diskussion). I analysen av de empiriska resultaten fungerade Faircloughs modell, med 
tillhörande teoretiska begrepp, som en analytisk ram för diskursanalysen av resultaten samt 
Foucaults teoretiska begrepp som analytiska ”verktyg” då de kompletterar varandra till en 
teoretiskt förankrad metodologisk helhet.  

Till att börja med, inom ramen för första dimensionen - text, analyserade jag de karaktäristika 
som kopplas till lärares professionalism. Vidare analyserade jag vilket objekt (lärares 
professionalism) och i förlängningen subjekt (lärare) som konstrueras i texten. Inom ramen för 
den andra dimensionen, diskursiv praktik, analyserade jag därefter vilken kunskap om lärares 
professionalism som produceras med utgångspunkt i de empiriska resultaten samt vilka effekter 
denna kunskapsproduktion medför. Inom ramen för den tredje dimensionen, bredare social 
praktik, analyserade jag med utgångspunkt i de två första dimensionernas analyser. Här 
fokuserade jag utbildning i ett bredare perspektiv och då i termer av effekter av diskursen på 
makro-nivå. 

Analyserna ovan skedde med hjälp av studiens analytiska ”verktyg” i form av begrepp från den 
Teoretiska utgångspunkten vilka bidrog med att skapa en djupare förståelse för de empiriska 
resultaten. De teoretiserande analyserna genomfördes i relation till tidigare forskning om lärares 
professionalism. 

I sammanfattande termer, analyserades diskursen inom OECD således med utgångspunkt i de 
empiriska resultaten för att sedan gradvis teoretiseras genom de tre dimensionerna i Faircloughs 
modell samt i relation till de teoretiska perspektiven och begreppen i den Teoretiska 
utgångspunkten. Analyserna relaterades fortlöpande till tidigare forskning.  

Avslutningsvis, motiveringen till ovanstående metodologiska utgångspunkter för bearbetning 
av data och analys är att denna stegvisa analys inbegriper flera perspektiv av diskursanalysen, 
möjliggör ett komplext begreppsligt användande samt fokuserar ett så kallad makro-textuellt 
perspektiv. Dessa parametrar bäddar för en komplex analys vilket är önskvärt med tanke på den 
komplexa karaktären lärares professionalism har. Därmed var denna metodologiska 
utgångspunkt relevant för studiens syfte och forskningsfrågor. 
 
4.3 Etiska överväganden 
I denna studie är ett antal forskningsetiska aspekter relevanta för genomförandet och resultatet. 
Bryman (2011) framhåller att etiska aspekter inom forskningsstudier behandlar konsekvenser 
för deltagare i studien samt det kunskapsbidrag som studien ger. Ifråga om konsekvenser, i 
negativa termer, finns egentligen inga explicita deltagare i studien som kan uppleva negativa 
effekter av resultatet. De indirekta ”deltagarna” kan ses som de som är ansvariga för att 
publicera rapporten, OECD som organisation, vilket jag inte tror kommer påverkas nämnvärt 
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av den kritiska aspekten av studien. OECD publicerar sina rapporter offentligt på sin webbsida 
och därmed ser jag det som etiskt försvarbart att ta del av rapporten samt utföra analyser av 
dess innehåll. I mina analyser har jag följt en analysmodell vilken har sin utgångspunkt i 
språkbruk i text för att sedan analyseras vidare som diskurs samt i ett bredare 
samhällsperspektiv. Då OECD, genom medlemsländernas medverkan i organisationen, når ut 
på bred front ser jag det som relevant att analysera det som rapporteras till dessa medlemsländer. 
Jag hoppas att denna studie kan bidra med positiva aspekter genom att bidra med kunskap kring 
diskursen inom OECD och hur den kan tänkas påverka synen på lärares professionalism samt 
vilka effekter diskursen medför. Genom denna studie anser jag att det kunskapsbidrag vilket 
blir resultatet kan uppfattas som meningsfullt i termer av kunskapspåverkan vilket kan tas 
vidare i ytterligare studier av diskurser inom OECD (se Förslag till vidare forskning).  

Ytterligare etiska överväganden aktuella för studien är dels att jag skapar en ”egen” diskurs 
genom resultatet av diskursanalysen dels att studien på ett eller annat sätt blir ”medskapande” 
i den övergripande diskursen om lärares professionalism. Detta sker då diskurser är dynamiska 
och hela tiden förändras genom att nya begrepp uppkommer samt befintliga begrepp och 
påståenden relateras till diskursen (Fairclough, 2010). Denna både implicita och explicita 
påverkan är något som beaktats i studien genom kontinuerliga avvägningar och 
problematiseringar i relation till lärares professionalism generellt men även i relation till den 
specifika diskurs som studerats. 
 
Slutligen, har jag arbetat inom skolvärlden i ca. elva år – främst som gymnasielärare. Detta har 
medfört att jag i mitt yrkesutövande genom åren observerat förändrade förutsättningar för 
läraryrket. Mina yrkesverksamma år har skett inom friskolevärlden där jag fått vara en del av 
hur lärares arbete utvecklas och följs upp. Intresset av de förändringar jag uppmärksammat i 
lärares yrkesutövande, utifrån egen professionell erfarenhet, ligger till grund för viljan att 
studera fenomenet lärares professionalism. Detta då jag vill undersöka en diskurs som del av 
en påverkansprocess kopplat till lärares professionalism (se Inledning och Bakgrund). Således 
finns min förförståelse, genom min professionella erfarenhet, med som något jag hela tiden 
förhållit mig objektiv till i möjligaste mån vid genomförandet av studien. Förförståelse är en 
viktig forskningsetisk princip och en kvalitativ aspekt vid genomförandet av en studie (Bryman, 
2011) vilket föranledde att detta finns med inom ramen för mina etiska överväganden. 
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5 RESULTAT  
I detta avsnitt beskriver och redogör jag för studiens empiriska resultat. Avsnittet är indelat i 
två delar: Lärares professionalism – processer och begrepp samt Diskurstyper. Dessa två 
teman innefattar ett antal underliggande teman som formulerats utifrån studier av det 
empiriska materialet. Urvalet av material består, som tidigare nämnts, av dokumentet 
Supporting Teacher Professionalism. Insights from TALIS 2013 från OECD.  

I beskrivningen av de empiriska resultaten nedan förekommer vissa ord och begrepp i kursiv 
stil då de är att betrakta som centrala inom ramen för de upptäckter som gjorts under 
textstudierna. Dessutom förekommer vissa ord inom citattecken vilka är direkt citerade från det 
studerade dokumentet och syftar till att betona ett val av ord inom ramen för dokumentet. 

Innan beskrivningen och redogörelsen av studiens resultat följer en beskrivning av kontexten 
för det utvalda dokumentet med syftet att ge en kort bakgrund. Efter beskrivningen av studiens 
resultat följer även en kort sammanfattning. 

5.1 Bakgrund – TALIS 2013 
Flera av de, av OECD, publicerade rapporterna har sin utgångspunkt i en omfattande 
internationell undersökning – Teaching and Learning International Survey (TALIS) år 2013 – 
vilken innefattar enkätundersökningar med lärare och rektorer med fokus på arbetsförhållanden 
samt lärande. TALIS 2013 utgår ifrån teman från forskning, framtagna av OECD och i nästa 
steg medlemsländerna i OECD, med fokus på ökad effektivitet i utbildningssystemet. Dessa 
teman är utgångspunkten för skapandet av ovan nämnda enkäter innehållande frågor som 
besvaras av lärare och rektorer från olika länder (OECD, 2014). Dessa identifierade teman ställs 
i relation till så kallade ”outcomes” (övers. utfall) för lärare med syftet att undersöka lärares 
professionalism i relation till utfall – exempelvis lärares nöjdhet.  

En viktig utgångspunkt för TALIS 2013 är ett så kallat ”conceptual framework” (övers. 
konceptuellt ramverk) som har framarbetats av OECD:s sekretariat, en grupp av internationella 
forskare samt sakkunniga. Detta ramverk har sedan godkänts av medlemsländerna. TALIS 
2013:s konceptualisering av lärares professionalism baseras på så kallad ”effective teaching 
and learning conditions” (OECD, 2014, s. 28). Enligt OECD står effektivitet för ”the extent to 
which the stated objective of a given activity are met” (OECD, 2014, s. 28). Ovan nämnda 
teman, inom konceptualiseringen, sägs behövas då effektiv undervisning inte kan mätas direkt. 

Because TALIS cannot measure teaching effectiveness directly, it looks at themes 
that are not only policy priorities for participating countries but have also been 
shown in the research literature to be associated with high-quality teaching. 
(OECD, 2014, s. 29) 

Det övergripande syftet med TALIS 2013 är att hjälpa länder att utvärdera och utveckla policy 
som underlättar för effektiv undervisning samt att komplettera grunden för stöd kring effektiv 
undervisning och praktiker med kvalitet (OECD, 2016). OECD (2014) inklusive 
medlemsländerna framhåller att innehållet i ramverket, teman och underliggande delar för 
TALIS 2013 bidrar till elevers lärande. 
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5.2 Lärares professionalism – processer och begrepp 
Nedan presenteras de tre teman jag fann representativa för de empiriska resultaten utifrån de 
processer och begrepp som kopplas till lärares professionalism. Resultatet i denna del 
kännetecknas främst av en beskrivande och redogörande karaktär. De kursiverade orden i den 
löpande texten nedan är nyckelbegrepp inom ramen för det tema som tematiserats utifrån 
studier av dokumentet. 

5.2.1 Kvalitet genom reformer 
Ett tema som kan urskiljas i det studerade dokumentet är kvalitet. Detta tema upprepas i olika 
former och uttrycks i termer av high-quality teaching (övers. undervisning av hög kvalitet) samt 
teacher quality (övers. lärarkvalitet). Dessa begrepp relateras till lärares professionalism där det 
förstnämnda framställs som en process för att nå det sistnämnda det vill säga genom 
undervisning av hög kvalitet nås lärarkvalitet samt en ökad grad av professionalism. 
Lärarkvalitet lyfts fram som en faktor för elevers lärande. Begreppet definieras inte explicit 
utan relateras till olika processer eller begrepp. Ett exempel på detta är relationen mellan 
lärarkvalitet och reformer. 

The potential of professionalism as a reform approach is that it is viewed as a way 
of both improving teacher quality while also enhancing teachers’ perceptions of 
their status, job satisfaction and efficacy. (OECD, 2016, s.26) 

Reformer för att stärka professionalismen framställs som ett sätt att bidra till lärarkvalitet 
samtidigt som det förstärker lärares upplevelser av exempelvis tillfredsställelse på arbetet. 
Reformer skrivs fram som ett sätt att uppnå ett uttalat mål och på samma gång uppnå positiva 
aspekter för lärarna själva. Dessa aspekter innebär uppfattningar om tillfredsställelse på arbetet 
och uppfattad status vilket lyfts fram inom ramen för att få en ”high-quality teacher labour” 
(övers. en yrkeskår med hög kvalitet). 

Lärarkvalitet uttrycks vara en gemensam angelägenhet inom ramen för OECD:s arbete - mellan 
medlemsländerna. I detta arbete framkommer att medlemsländerna, i allmänhet, vill skapa ett 
system för professionell utveckling (OECD, 2016). 

In general, however, countries seek to establish a system for producing and 
maintaining teacher knowledge base – i.e. training and professional development, 
as well as their internal and external evaluation and accountability. These 
elements, along with compensation and recruitment and retention practices, 
ultimately affect the role and extent of professionalisation among teachers. 
(OECD, 2016, s. 29) 

I detta utdrag relateras graden av professionalism till lärares kunskapsbas vilket, i dokumentet, 
härleds till utbildning, professionell utveckling, inre och yttre utvärdering samt i förlängningen 
exempelvis kompensation. Detta uttrycks på sikt påverka professionalismen hos lärare.  

I dokumentet uttrycks att en professionell utvecklingsplan ”är” ett viktigt utvärderingsverktyg 
för att nå professionalism då det syftar till att övervaka redovisningsskyldighet och främja 
utveckling samt till att utvärdera kvalitet. OECD drar slutsatser inom ramen för dokumentet 
kopplat till professionell utveckling och så kallad accountability (övers. 
redovisningsskyldighet). Exempelvis lyfts alternativa vägar för att öka professionalismen där 
en möjlig väg för att nå lärarkvalitet är att höja lärares löner för att på så sätt rekrytera och 
behålla dessa lärare av hög kvalitet (eng. high-quality teachers). I anslutning till denna slutsats 
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beskrivs även att formella utvärderingar har använts som ekonomiskt incitament kopplat till 
undervisningskvalitet vilket skrivs fram som en möjlig väg att gå. 

Second, in some education systems, policies tying formal evaluations, pay or 
sanctions to student performance as a form of test-based accountability have been 
adopted on the grounds that they would incentivise good teaching. (OECD, 2016, 
s.84) 

Sammankopplingen av redovisningsresultat och elevresultat, inom vissa system, beskrivs ha 
varit en av de mest kraftfulla trenderna inom utbildningspolicy. Dock beskrivs även att en sådan 
policy ”kan vara” kontroversiell då det indikerar att lärare till fullo kan påverka elevers resultat.  

Explicita policy-rekommendationer skrivs fram i relation till undervisning av hög kvalitet inom 
ramen för professionalism.  

High-quality teaching requires not only content knowledge, but also an 
understanding of how to translate content knowledge into student learning, 
meaning that teachers, and particularly beginning teachers, need programmes that 
introduce them to pedagogy and provide opportunities for concrete practice. 
(OECD, 2016, s. 122) 

I detta utdrag skrivs uttalanden fram i objektiva termer då ord såsom ”requires” och ”need” 
används. Inom ramen för dessa policy-rekommendationer uppmanas länderna lägga fokus 
ifråga om insatser för ökad professionalism där lärarna behöver det allra mest. 

Undervisning av hög kvalitet och lärarkvalitet relateras implicit till så kallad ”best practice” 
(övers. bästa tillämpbara praxis) kopplat till lärares professionalism. Inom ramen för arbetet 
med TALIS-undersökningen identifierar OECD ”best practices” inom flera områden vilket 
ligger till grund för de explicita policy-rekommendationer för lärares professionalism vilka 
tillhandahålls till medlemsländerna (se vidare under Diskurstyper nedan). 

I det studerade dokumentet framträder kvalitet, uttryckt i olika former, som ett medel för att nå 
effektivitet i olika former. Nedan följer en redogörelse för effektivitet såsom det uttrycks i det 
studerade dokumentet. 

5.2.2 Effektivitet som långsiktigt mål 
Ett annat tema som framträder i det studerade dokumentet är effektivitet vilket upprepas och 
förekommer i olika former relaterat till lärares professionalism. Begreppet definieras inte i det 
utvalda dokumentet men framträder i termer av effective teaching (övers. effektiv 
undervisning), effective schooling (övers. effektiv utbildning) och effective educators (övers. 
effektiva lärare). Effektiv undervisning beskrivs inom ramen för en av OECD utnämnt viktig 
domän inom lärares professionalism – peer networks (övers. kollegiala nätverk). I detta lyfts 
feedback från kollegor fram som en möjlighet för att ”ensure” (övers. säkra) effektiv 
undervisning. 

Peer feedback on teacher practice is one way that teachers and schools can ensure 
effective teaching (OECD, 2016, s.35). 

I relationen mellan kollegor framställs observationer och bedömningar av varandras kompetens 
samt kvalitet i arbetet vara parametrar för lärares professionalism. Inom ramen för 
konceptualiseringen av lärares professionalism framhålls så kallad peer regulation (övers. 
kollegial reglering) som insats (se vidare om konceptualisering under Diskurstyper nedan). 
Inom detta ansvarar kollegor för att sätta mål och för att andra kollegor ”are accountable to 



   

24 
 

those standards” (OECD, 2016, s. 34). Kollegiala nätverk lyfts fram i de explicita policy-
rekommendationerna genom uppmaningar om att skapa fler möjligheter till exempelvis 
mentorskap och kollegial feedback. Detta formuleras, i dokumentet, i termer av att ju fler 
möjligheter som skapas för lärarna desto mer effektiva, förberedda och nöjda blir de.  

Feedback mellan kollegor lyfts fram som en viktig del av lärares ”knowledge base” (övers. 
kunskapsbas) vilket innefattar den kunskap samt de förmågor lärare bör besitta inom ramen för 
denna diskurs. 

Knowledge base – The knowledge and skills teachers need to teach effectively. 
(OECD, 2016, s. 70) 

Här kopplas kunskapsbasen direkt till effektiv undervisning. Fler framskrivningar och slutsatser 
om relationen mellan kunskap och effektivitet förekommer i det studerade dokumentet. 

It is clear that teachers in schools with a high level of support for knowledge are 
much more likely to state that they are satisfied in their jobs and able to be 
effective teachers. (OECD, 2016, s. 76). 

Detta utdrag kännetecknas av kraftfulla uttryck såsom ”it is clear” och ”much more likely” . I 
utdraget ovan formuleras en koppling mellan stöd i kunskapsutveckling, nöjdhet samt att vara 
”able to be effective teachers”. 

”Effective schooling” skrivs fram inom ramen för syftesformuleringen för TALIS 2013 där den 
policy, som är ett tänkt resultat av innehållet i detta dokument, ska skapa förutsättningar för 
detta. Inom ramen för det omnämns lärares professionalism, i det studerade dokumentet, till 
stor del följa det som omnämns som professionella praktiker det vill säga den kompetens och 
inställning samt därmed de praktiker som är nödvändiga för att vara ”effective educators”. 

Effektivitet uttrycks frekvent i olika former i dokumentet både som ett mål och ett ramverk 
kring andra processer (exempelvis kvalitet) och aktiviteter så som ovan nämnts. Således 
framträder en effektivitetsdiskurs i det studerade dokumentet (se vidare under Diskurstyper).  

5.2.3 Professionalism ur ett kollektivt perspektiv 
I det studerade dokumentet framträder lärares professionalism ur ett kollektivt perspektiv som 
ett genomgående tema. Innebörden av detta har sin utgångspunkt tidigt, i det studerade 
dokumentet, då en inramning av lärares professionalism görs av OECD. I redogörande termer, 
innebär detta att lärares professionalism framställs som något som behöver ”boxas in”, 
kartläggas och ”konceptualiseras”.  

Betydelsen av en kollektiv insats i termer av så kallade ”peer networks” upprepas flera gånger 
i det studerade dokumentet samt i olika former. 

Supporting high professional standards requires a shift from viewing teaching as 
a solitary activity, owned by each teacher, to a view of teaching as a professional 
activity open to collective observations, study and improvement. (OECD, 2016, 
s.34) 

I denna diskursiva utsaga används ordet ”requires” gällande att synen på undervisning behöver 
förändras från att uppfattas som något individuellt, med en lärare som ansvarig, till en aktivitet 
vilken är öppen för kollektiva observationer. Ovanstående diskursiva utsaga figurerar i en box 
vilket medför att dessa ord framträder tydligare än övrig text. Det innehållsmässiga i utsagan 
efterföljs av exempel på hur denna förändrade syn kan te sig i verkligheten exempelvis genom 
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kollaborativa nätverk som fokuserar informations – och kunskapsutbyte samt att formulera 
gemensamma standarder i arbetet. Fler ”verktyg” för att möjliggöra ”ökad professionell 
standard” såsom professionella utvecklingsplaner som utarbetas med stöd av mentorer och 
”supervisors” med syftet att utarbeta hög standard i utvecklingen skrivs fram.  

Lärares professionalism framträder ur ett kollektivt perspektiv inom ramen för domänen 
autonomi vilken lyfts ifråga om rekommendationer för policy. I det studerade dokumentet drar 
OECD slutsatsen, utifrån resultat från TALIS 2013, att insatser kopplat till autonomi i form av 
delaktigheten i skolbaserade beslut varierar i effekt. OECD föreslår här att resurser ”may be 
better utilised if devoted to ongoing teacher professionalism and developing peer networks 
more than granting teachers more autonomy” (OECD, 2016, s. 71). OECD skriver fram att 
resultaten från TALIS 2013 snarare visar att mer autonomi, såsom ovan beskrivits, kan medföra 
att lärare upplever sig mindre kapabla att utföra sitt uppdrag.  

En koppling görs mellan lärares kunskapsbas och kollegiala nätverk samt lärares uppfattningar 
och nöjdhet då policy för att stötta de två förstnämnda formuleras ha effekter på de två 
sistnämnda. Policy för att stötta lärares kunskapsbas och kollegiala nätverk uttrycks underlätta 
för utbildningssystem nationellt att rekrytera och behålla lärare som har en tilltro till sina 
förmågor inom yrket, är tillgivna yrket samt mer nöjda.  

I det studerade dokumentet kan flera olika diskurser identifieras som exempelvis en 
effektivitetsdiskurs, en kvalitetsdiskurs och en policydiskurs. Dessa diskurser, tillsammans med 
ytterligare förekommande diskurser, beskrivs vidare nedan inom ramen för delen Diskurstyper 
med underliggande teman. 

 

5.3 Diskurstyper 
Nedan följer en beskrivning av och redogörelse för olika typer av diskurser, i det studerade 
dokumentet, vilka kan ses som underliggande teman. Resultatet i denna del kännetecknas av en 
beskrivande och redogörande karaktär.  

5.3.1 Konceptualiseringsdiskurs 
En typ av diskurs som framträder tidigt i det studerade dokumentet är en 
konceptualiseringsdiskurs. Denna diskurs innefattar ett konceptuellt ramverk med tre domäner 
för lärares professionalism vilka har sitt ursprung i teorier om just lärares professionalism 
sammanställda av OECD. Dessa tre domäner är autonomi (eng, autonomy), kollegiala nätverk 
(eng. peer networks) och kunskapsbas (eng. knowledge base). Inom ramen för var och en av 
dessa anges ett antal ”best practices” (övers. bästa möjliga praxis). För att mäta hur väl de olika 
utbildningssystemen stöttar lärares professionalism undersöks bl.a. om dessa ”best practices”, 
inom respektive domän, är implementerade eller inte. Den första domänen, autonomi, behandlar 
lärares möjlighet till beslutsfattande i arbetet (här tillfrågas rektorer, inte lärarna själva, om 
lärares autonomi). Den andra delen, kollegiala nätverk, behandlar lärares ansvar för elevers 
utveckling samt för sitt egna professionella utövande. Den tredje domänen, kunskapsbas, 
handlar om kunskap som professionella använder i undervisning och lärande samt som 
uppmärksammas genom kvalifikationer (de två sistnämnda domänerna vänder sig till lärare i 
enkäten). 

De tre ovan nämnda domänerna, innefattande ett antal ”best practices”, utgör en del av lärares 
professionalism i det studerade dokumentet. I nästa steg (utifrån resultat från TALIS 2013) 
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relateras dessa till lärares uppfattningar och nöjdhet. I det studerade dokumentet uttrycks att en 
direkt relation mellan konceptualiseringsdiskursen och lärares uppfattningar finns. 

5.3.2 Stöddiskurs 
I rubriken för hela rapporten, där delar har studerats inom ramen för denna studie, anges att 
lärares professionalism behöver ges stöd till – ”Supporting Teacher Professionalism (…)”. 
Språkliga utsagor om stöd till lärares professionalism och lärare återkommer flera gånger i olika 
former i det studerade dokumentet. 

(…) this report has found that there are a number of ways in which most education 
systems can further support teachers – including by requiring formal teacher 
education programmes that expose teachers to pedagogy and provide 
opportunities to practice teaching in order to enter the profession, as well as 
supporting induction and mentoring programmes. (OECD, 2016, s. 122) 

På detta vis uttrycker OECD vilka behov som finns ifråga om lärares professionalism samt hur 
dessa behov ska lösas. Under rubriken ”Highlights” skriver OECD fram att insatser för att stötta 
lärares professionalism kan relateras till lärares upplevelser av sitt arbete. 

In general, teacher professionalism is an important factor in teachers’ job 
satisfaction. Supporting teachers´ knowledge base and the formation of peer 
networks have the strongest relationship with teachers’ perceptions and 
satisfaction. (OECD, 2016, s. 70) 

Att stötta lärares kunskapsbas och kollegiala nätverk kopplas här till lärares upplevelse av 
nöjdhet. Den tredje domänen, lärares autonomi så som den uppfattas av rektorer, framhålls inte 
ge någon större effekt på lärares professionalism i kontrast till de andra två domänerna. 

In contrast, teacher autonomy, as measured by opportunities for decision making, seems to have 
little impact in most systems. In general, the findings indicate that teachers in schools that adopt 
more of the identified best practices related to improving teachers’ knowledge base and expanding 
peer networks of support and information exchange tend to be more satisfied, feel more capable 
and perceive themselves to have higher status. (OECD, 2016, s. 86) 

Denna diskussion avslutas med OECD:s slutsats kring vad skolor kan ha nytta av - det vill säga 
insatser kring kunskapsbasen och kollegiala nätverk men inte lärares autonomi. 

This suggests that schools will benefit from implementing identified best 
practices, as well as by designing novel approaches to supporting teachers’ 
knowledge base and peer networks. (OECD, 2016, s. 86) 

OECD ger även förslag på vidare forskning kring stöd till lärares professionalism. 

More research is still needed to understand how teacher policies to support 
professionalism interact with other policies to support teachers, for instance, 
policies for hiring practice or pay performance. (OECD, 2016, s. 123) 

Förslagen på vidare forskning innefattar hur policys som stöd för lärares professionalism kan 
kopplas till andra policys som exempelvis ekonomiska incitament kopplat till prestation. 

5.3.3 Kollektivitetsdiskurs  
I dokumentet framträder lärares professionalism som ett kollektivt fenomen, då det lyfts fram 
att det inte ska betraktas som en individuell angelägenhet för den enskilda läraren.  
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Förslaget om att kollegiala nätverk, där observationer och feedback från kollegor tillsammans 
med den enskilda läraren ska stärka lärares professionalism, förekommer ett flertal gånger i det 
studerade dokumentet.  

Maintaining high professional practices takes various forms, most of which 
emphasise peer collaboration and networks of information exchange, knowledge 
sharing and collective standard setting. (OECD, 2016, s. 34) 

Att ge kollektivt stöd, genom insatser och policy, vilket behövs för att stärka lärares 
professionalism är också något som återkommer ett flertal gånger i det studerade dokumentet.  

5.3.4 Kvalitetsdiskurs 
I fokus för den kvalitetsdiskurs som skrivs fram i det studerade dokumentet är att policy kring 
lärares professionalism förväntas ge kvalitet i olika former. Det påpekas exempelvis finnas en 
diskrepans i kvalitet kopplat till lärares praktiker och lärares professionalism. 

In this report, the unequal distribution of quality teaching is identified as a 
”professionalism gap”, and defined as the differences in teacher support activities 
between high-needs and low-needs schools. This professionalism gap oftens runs 
parallel to student achievement gaps. (OECD, 2016, s. 31) 

I detta utdrag formuleras diskrepansen (eng. gap) inom lärares professionalism skapa skillnader 
i elevers prestation. En direkt korrelation mellan grad av professionalism och grad av 
elevprestation skrivs fram här. Detta uttrycks i termer av att det finns skillnader i fördelningen 
av ”high-quality teachers” mellan skolor inom länderna anslutna till OECD. 

Som tidigare nämnts framträder kvalitet som ett medel för att nå målet effektivitet på olika sätt. 

5.3.5 Effektivitetsdiskurs 
I det studerade dokumentet kopplas kvalitet i olika former till effektivitet i olika former genom 
att det förstnämnda uttrycks vara ett medel för att nå det sistnämnda. Att nå effektivitet genom 
effektiv undervisning, effektiva lärare och effektiv utbildning är det uttalade målet för insatser 
kring kvalitet inom OECD:s konceptualisering av lärares professionalism. Dessa former av 
effektivitet kopplas ihop med de olika ”best practices” som finns inom de tre tidigare nämnda 
domänerna. Slutsatser som visar ett samband mellan införda ”best practices” och 
förutsättningar för effektivitet uttrycks i dokumentet. Vikten av att möjliggöra för lärare att ingå 
i nätverk med kollegor där feedback fokuseras lyfts fram som särskilt viktig för 
effektivitetsändamålet. 

The more opportunities teachers have within their schools to participate in formal 
programmes, including induction, mentoring and peer networks, the more 
effective and satisfied they are. (OECD, 2016, s. 121) 

Effektivitet är en tydlig utgångspunkt i och med det ”conceptual framework” som kopplas till 
lärares professionalism samtidigt som effektivitet formuleras som ett mål att sträva emot. I och 
med att effektivitet framträder i olika språkliga utsagor, som ovan nämnts, samt upprepas 
mycket ofta i det studerade dokumentet framstår detta som centralt i dokumentet. 

5.3.6 Policydiskurs 
Återkommande i det studerade dokumentet är lärares professionalism som något att ta sig an 
genom reformer inom ramen för en policydiskurs. Detta kännetecknas av rekommendationer 
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för policy. Dessa rekommendationer framträder i relation till språkliga utsagor såsom ”this 
suggests” och att insatser/resurser ”may be” värda att se över utifrån vad analyser av resultatet 
från TALIS 2013 visar. 

The analyses find that practices that both develop teachers’ knowledge base and 
support collective peer networks have a large and consistently positive association 
with teachers’ perceptions in nearly every surveyed country and economy. In 
contrast, the effect of autonomy varies substantially – it tends to have minimal 
association with teachers’ perceptions in most countries and economies and is 
rarely statistically significant. From the policy perspective, this suggests that 
resources may be better utilised if devoted to ongoing teacher professionalism and 
developing peer networks more than granting teachers more autonomy. (OECD, 
2016, s. 71) 

I detta utdrag uttrycks att resurser, genom policy, bör fördelas till professionell utveckling och 
kollegiala nätverk snarare än att fokusera på lärares autonomi. Senare i samma textstycke 
uttrycks att fokus på stödet, genom policy, ska vara kopplat till kunskapsbas och kollegiala 
sammanslutningar. 

Given the link between teacher professionalism and policy-relevant outcomes, the 
analysis suggests that policy interventions to support teachers – particularly those 
that support their knowledge base and networks of peer communities – have 
important effects on teachers’ perceptions and job satisfaction. Overall this means 
that supporting teachers in these ways may help education systems recruit and 
retain teachers who are more satisfied, confident in their abilities and committed 
to teaching. (OECD, 2016, s. 71) 

I ovanstående utdrag framhålls en relation mellan policy, lärares kunskapsbas och kollegialitet 
samt effekter på lärares nöjdhet och uppfattningar om arbetet. Här föreslås att detta kan vara en 
lösning på utbildningssystemens problematik med att rekrytera och behålla lärare som är nöjda 
samt engagerade i läraryrket. Insatser kring autonomi uttrycks inte vara prioriterade för lärares 
professionalism men kan vara relevant om insatser kring detta föregås av insatser kring 
kunskapsbas och kollegiala nätverk.  

OECD uttrycker att fokus på insatser och resurser kring lärares professionalism är överordnat 
annan policy inom utbildningssystemen. 

Genom de explicita rekommendationerna för policy påpekas vikten av att skapa konkret stöd 
för lärare kring professionell utveckling. Inom ramen för detta framhålls det positiva med ”best 
practices” kopplade till lärares professionalism på skolnivå. Dessutom rekommenderas att 
ansvariga för policy ersätter lärare som visa vilja till professionell utveckling genom tillfälligt 
ekonomiskt stöd eller höjd lön. Enligt OECD:s rekommendationer bör policy minska avståndet 
mellan de lärare som kännetecknas av mest professionalism och de som uppvisar lägst grad av 
professionalism mellan skolor. 

(…) reducing variance in teacher professionalism support can be an important 
policy point in reducing achievement gaps. (OECD, 2016, s. 121) 

 

 

 



   

29 
 

Vidare uppmanas ansvariga för policy att undersöka hur lärares professionalism nationellt är 
relaterat till lärares uppfattningar (eng. outcomes). 

Further studies should investigate which system-specific factors mediate the 
relationships between teacher professionalism and outcomes – there are a number 
of possible mediators, such as policies governing teacher pay or recruitment, or 
school-based management. (OECD, 2016, s. 122) 

I ovanstående utdrag föreslås styrning i form av exempelvis rekrytering av lärare, lärares 
lönesättning samt skolbaserad verksamhetsstyrning. Explicita rekommendationer i form av 
uppmaningar till ”policy makers”. 

(…) policy makers must commit to enhancing teacher professionalism through 
concrete and targeted policies. In some cases, these policies will need to be 
specific to the needs of the education system. (OECD, 2016, s.122) 

I detta utdrag betonas att insatser/resurserfördelning för att stärka lärares professionalism, 
genom policy, behöver vara målinriktade och i vissa fall uppfylla ett behov som finns inom 
utbildningssystemet.  

 

5.4 Sammanfattning  
Enligt beskrivningen av resultatet ovan, inom den första delen, uttrycks ett flertal begrepp och 
processer i relation till lärares professionalism. De formulerade underliggande temana är 
Kvalitet genom reformer, Effektivitet som långsiktigt mål och Professionalism ur ett kollektivt 
perspektiv. Det förstnämnda, Kvalitet genom reformer, kännetecknas av ”teacher quality” 
(lärarkvalitet) och ”high-quality teaching” (undervisning av hög kvalitet) vilka lyfts fram i 
relation till att öka graden av lärares professionalism samt lärares tillfredsställelse. För att nå 
lärarkvalitet och hög kvalitet i undervisningen uttrycks reformer kring professionell utveckling 
och ekonomiska incitament för de som är en del av denna utveckling och visar goda resultat en 
möjlig väg att gå. ”Best practices” (bästa möjliga praxis) lyfts fram som ett bra underlag för 
reformer för att nå kvalitet. Kvalitet uttrycks vara ett medel för att nå effektivitet. Det andra 
temat, Effektivitet som långsiktigt mål, fokuserar ”effective educators” (effektiva lärare), 
”effective teaching” (effektiv undervisning) och ”effective schooling” (effektiv utbildning) som 
mål inom ramen för lärares professionalism. I detta lyfts ”peer networks” (kollegiala nätverk) 
fram som en viktig parameter för att nå effektivitetsmålen. Dessa kollegiala nätverk innefattar 
”peer regulation” (kollegial reglering) genom observationer och feedback. Insatser kring lärares 
”knowledge base” (kunskapsbas) skrivs fram som viktiga för att nå effektivitet och för att öka 
lärares nöjdhet. Det sista temat i den första delen är Professionalism ur ett kollektivt perspektiv 
där lärares professionalism framträder i en konceptualisering inom vilken kollegiala nätverk 
uttrycks vara viktiga i termer av insatser kring den individuella lärarens professionalism. 
Lärares nöjdhet kopplas till förekomsten av stöd kring kollegiala nätverk och kunskapsbas. 
Slutligen skrivs autonomi fram som något vilket först och främst inte ska fokuseras i insatser 
för att stärka lärares professionalism. 

Inom ramen för den andra delen av resultatet beskrivs sex olika diskurstyper – 
konceptualiseringsdiskursen, stöddiskursen, kollektivitetsdiskursen, kvalitetsdiskursen, 
effektivitetsdiskursen och policydiskursen. Konceptualiseringsdiskursen innefattar tre domäner 
för lärares professionalism – ”autonomy”, ”peer networks” och ”knowledge base”. Inom 
stöddiskursen skrivs lärares professionalism fram som i behov av stöd vilket OECD kommer 
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med lösningar kring genom förslag och rekommendationer till insatser. Kollektivitetsdiskursen 
skriver fram lärares professionalism ur ett kollektivt perspektiv där det inte uttrycks vara främst 
en individuell angelägenhet. Här skrivs även kollegiala nätverk med fokus på observationer och 
feedback fram. Inom ramen för kvalitetsdiskursen uttrycks en diskrepans i kvalitet inom lärares 
professionalism. Kvalitet skrivs fram upprepade gånger och i olika former exempelvis ”high-
quality teachers”. Inom effektivitetsdiskursen framhålls effektivitet inom konceptualiseringen 
av lärares professionalism samt med koppling till ”best practices” och kollegiala nätverk. 
Slutligen kännetecknas policydiskursen av rekommendationer för policy. En del av dessa 
innefattar rekommendationer kring insatser för kunskapsbas och kollegiala nätverk – dock inte 
autonomi. Ytterligare lyfts att ”gaps” i lärares professionalism kan överbryggas med policy och 
att utbildningssystemets problem kan lösas genom policy för lärares professionalism. Policy 
kring lärares professionalism uttrycks vara prioriterat framför annan typ av policy. 

De empiriska resultat som framkommit i studier av dokumentet har beskrivits, redogjorts för 
enligt ovanstående teman. I nästa avsnitt följer studiens Diskussion där dessa empiriska resultat 
analyseras i relation till Faircloughs tredimensionella modell, den Teoretiska utgångspunkten 
samt tidigare forskning. Därefter följer studiens Metoddiskussion och Slutsatser. 
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6 DISKUSSION  
I föregående resultatavsnitt beskrevs och redogjordes för vilka processer och begrepp som 
relateras till lärares professionalism samt vilka olika typer av diskurser som framträder i det 
studerade dokumentet. 

I Resultatdiskussionen nedan relateras de empiriska resultaten till begrepp inom samtliga tre 
dimensioner - text, diskursiv praktik och bredare social praktik - i Faircloughs modell. 
Modellen fungerar som en analytisk ram där begrepp från de tre dimensionerna interagerar i 
ett dialektiskt förhållande genom tre formulerade teman. Inom ramen för dessa tre teman 
används studiens teoretiska referensram med syftet att teoretisera samt nå en djupare förståelse 
för det empiriska resultatet.  

I Resultatdiskussionen nedan ämnar jag visa hur lärares professionalism konstrueras, vilken 
kunskap som produceras om lärares professionalism samt hur denna kunskap kan 
problematiseras i relation till ett bredare perspektiv på utbildning med utgångspunkt i det 
empiriska materialet. 

De hänvisningar som sker till OECD, OECD-diskursen och diskursen inom OECD nedan 
refererar till de resultat som framkommit genom studier av det empiriska materialet inom 
ramen för studien. I avsnittet är vissa ord kursiverade vilka är att betrakta som viktiga begrepp 
eller uttryck inom ramen för analys av de empiriska resultaten. I detta avsnitt är de tre 
huvudsakliga temana indelade i ett antal underliggande teman för att öka tydligheten och 
läsbarheten. 

Slutligen diskuteras val av metodologiska utgångspunkter, studiens upplägg samt etiska 
överväganden i studiens Metoddiskussion. 

6.1 Resultatdiskussion 
Nedan analyseras de empiriska resultaten i relation till den analytiska ramen, den Teoretiska 
utgångspunkten samt tidigare forskning om lärares professionalism genom tre teman. Det första 
temat är Kunskap om lärares professionalism, det andra temat är Den professionella läraren 
och det tredje temat är Diskurs som sanning? Dessa tre huvudteman utgörs i sin tur av ett antal 
underliggande teman. 

6.1.1 Kunskap om lärares professionalism 
Under detta tema behandlas två underliggande teman: ”Kunskapsproduktion – en del av 
lösningen?” samt ”Lärares professionalism – kollektiv eller individuell angelägenhet?”.  

6.1.1.1 Kunskapsproduktion – en del av lösningen? 
I studiens teoretiska referensram beskrivs hur lärare, i den övergripande diskursen om skolan, 
växt fram som en del av problemkonstruktionen av en skola i kris - både som en del av 
problemet och som en del av lösningen. Denna konstruktion placerar läraren, på individuell 
nivå, i fokus istället för skolan, på systemnivå (Mickwitz, 2015a). Inom OECD-diskursen har 
lärares professionalism och i förlängningen läraren vuxit fram som något att ha kunskap om 
samt genom denna diskurs tillskrivits en särskild betydelse. 

Inom ramen för OECD-diskursen i denna studie skapas kunskap kring lärares professionalism 
och i förlängningen läraren. Skapandet av kunskap har sin utgångspunkt i de kunskapsanspråk 



   

32 
 

OECD uttrycker om lärares professionalism genom att explicit skriva fram karaktäristika och 
omfattning av detta. Det kan relateras till studiens teoretiska utgångspunkt och beskrivningar 
av hur ett objekt eller subjekt, inom en diskurs, växer fram som något att ha kunskap om vilket 
leder till en successiv kunskapsproduktion av detta objekt eller subjekt (Foucault, 1972). Inom 
ramen för OECD-diskursen kan lärares professionalism betraktas som objekt och lärare som 
subjekt. Enligt Foucault (1972) förekommer även ett tydligt maktanspråk inom ramen för ett 
kunskapsanspråk då det förstnämnda avgör vad som kan ses som något att utveckla kunskap 
om samt vilken typ av kunskap som hamnar i fokus. OECD:s kunskapsanspråk kan förstås i 
termer av ett maktanspråk relaterat till lärares professionalism. Detta då OECD producerar en 
viss typ av kunskap genom att skriva fram ett ramverk för lärares professionalism, genom 
konceptualiseringsdiskursen som tidigare beskrivits, för det som huvudsakligen är signifikant 
för lärares professionalism.  

Vidare tillskriver OECD långsiktiga mål för lärares professionalism genom 
effektivitetsdiskursen och kvalitetsdiskursen (se vidare under temat Den professionella läraren 
nedan). Därefter formuleras lösningar, genom policydiskursen, för att stärka betydelsen av 
lärares professionalism vilket påverkar respektive lands nationella policy genom de explicita 
rekommendationerna. Således framträder ett maktförhållande inom OECD:s 
kunskapsproduktion om lärares professionalism. Detta kan förstås i ljuset av Faircloughs (2010) 
teorier om att det inom ramen för kunskapsproduktion kan spåras ett ojämlikt maktförhållande. 
Detta maktförhållande kan ses i termer av att OECD formulerar konceptualiseringen, och 
därmed ”agendan”, kring lärares professionalism och lärarna får vara delaktiga i något som 
redan är förutbestämt ”utifrån”. Detta är en paradox då OECD explicit framhåller att de vill ge 
lärare en röst genom att vara delaktiga i processen kring sin egen professionalism genom 
enkätdeltagandet i undersökningen TALIS 2013.  

OECD har identifierat lärares professionalism som något att skapa kunskap om och som en del 
av lösningen på utbildningssystemets problem då de skriver fram att insatser kring lärares 
professionalism ska prioriteras för utbildningssystemets bästa samt ger rekommendationer om 
insatser. Detta kan relateras till Mickwitz (2015a) forskningsstudier om att lärare vuxit fram 
som en del av problemkonstruktionen inom ramen för skolan samt även en del av lösningen på 
samma problemkonstruktion. Således sker en produktion av kunskap inom ramen för diskursen 
med syftet att bidra med kunskap om hur lärares professionalism är beskaffat samt vilka 
lösningar, genom policy, som behövs för att lösa problemet i skolan ur OECD:s perspektiv. 
Inom OECD-diskursen fokuseras således implicit att de behov som finns på systemnivå, inom 
utbildningssystemet, ska uppfyllas genom policy på individnivå om lärares professionalism och 
lärares arbete. På detta vis framträder en bild av att lösningar på systemets behov medieras 
genom att stärka det ”teacher professionalism gap” som OECD skriver fram. Denna bild 
förstärks inom ramen för diskursen där det framhålls att lärares professionalism ”matters” och 
att det är en viktig investering för just utbildningssystemets framtid. Ovannämnda 
kunskapsproduktion kan således betraktas som ett produktionsmönster ifråga om lärares 
professionalism inom ramen för OECD-diskursen. Något som är i enlighet med Faircloughs 
(2010) teorier om hur kunskapsproduktion av ett objekt eller subjekt sker inom ramen för ett 
produktionsmönster. 

Inom ramen för en så kallad diskursiv formation framträder vidare ett sätt att tala om det objekt 
eller subjekt som är i fokus för kunskapsproduktion (Fairclough, 2010). Genom 
sammansättningen av olika språkliga utsagor i diskursen skapas kunskap i en diskursiv 
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formation om lärares professionalism (objekt) och i förlängningen den professionella läraren 
(subjekt). ”Sättet att tala” om lärares professionalism inom den diskursiva formationen kan 
relateras till underliggande ideologiska anspråk vilka fokuserar ett sätt att se på lärares 
professionalism och läraren.  ”Sättet att tala om” och ”sättet att se på” skapar tillsammans en 
ideologisk diskursiv formation enligt Fairclough (2010). I denna studie framträder, i kritiska 
termer, en tydlig relation mellan ovan nämnda kunskapsanspråk (med utgångspunkt i ett 
maktanspråk) och en ideologisk diskursiv formation inom OECD-diskursen. Detta då OECD:s 
kunskapsanspråk förefaller ha sitt ursprung i ideologiska perspektiv, utifrån att lärares 
professionalism ska betraktas utifrån en förutbestämd betydelse, vilka framkommer i form av 
produktion av en viss kunskap om lärares professionalism. Därmed tillskrivs lärares 
professionalism en särskild betydelse inom denna kontext (Englund & Dyrdal Solbrekke, 2015; 
Evetts, 2011; Mickwitz, 2015a; Parding, 2010) vilket kan jämföras med en tillskriven betydelse 
”uppifrån” (Mickwitz, 2015b). Betydelsen, utifrån de ideologiska anspråken, syftar till att 
inrama lärare i ett system utifrån OECD:s ”sätt att se på” lärares professionalism. Detta system 
kännetecknas i diskursen av exempelvis konceptualiseringen av lärares professionalism med 
fokus på effektivitet, processer som kollegiala nätverk vilka ska leda till kvalitet i olika former 
samt lärares ”behov av stöd” (se nedan om lärares professionalism som kollektiv angelägenhet). 
Systemet betonar således yttre faktorer som centrala där mål som ska gynna 
utbildningssystemet är i fokus. Mickwitz (2015a) framhåller att lärare kan visa professionalism 
”inåt” eller ”utåt”. Med utgångspunkt i OECD-diskursen förefaller det vara ett mål att lärare 
visar professionalism ”utåt” för att passa in i systemet. Lundahl (2014) betonar att det kan finnas 
svårigheter i att skapa mening då man ska följa en förutbestämd och ”uppifrån”- formulerad 
betydelse av sitt professionella arbete. Således kan det uppstå svårigheter i meningsskapande i 
lärares professionella arbete då OECD ”ger” lärares professionalism en betydelse. 

 

6.1.1.2 Lärares professionalism – kollektiv eller individuell angelägenhet? 
Kunskapsproduktionen av ett objekt eller subjekt positionerar dessa på ett särskilt sätt inom en 
diskurs (Fairclough, 2010). Den kunskapsproduktion som sker av lärares professionalism 
(objekt) och läraren (subjekt) ger dessa en särskild position inom OECD-diskursen. Lärares 
professionalism och i förlängningen läraren skrivs fram som i behov av stöd då detta framträder 
som ett diskursivt mönster genom stöddiskursen. Denna stöddiskurs inkluderar definitioner 
”uppifrån” av vilka behov som finns kring lärares professionalism, vilka behov som ska 
prioriteras samt hur detta ska gå till genom policy. Därmed positioneras lärare som ”i behov av 
stöd” i sin professionalism. Fairclough (2010) framhåller att diskurser ger ideologiska effekter 
i ”sättet att se på” ett objekt eller subjekt. Diskursen inom OECD, genom stöddiskursen, kan 
medföra ideologiska effekter i form av ”sättet att se på” lärares professionalism för de som 
”konsumerar” diskursen (se vidare nedan).  

Inkluderingen av denna stöddiskurs förefaller ha sin grund i den tillskrivna betydelsen och 
producerade kunskapen om lärares professionalism. Inom ramen för detta behöver 
stöddiskursen inkluderas för att ”utifrån” skapa ett förutbestämt ramverk, förutbestämda mål 
och lösningar för att stärka professionalismen samt för att i sin tur skapa lösningar för 
utbildningssystemet. Detta kan förstås i termer av att inkluderingen av en diskursiv utsaga eller 
en diskurstyp har sin grund i förutbestämda regler inom diskursen (Foucault, 1972). Ytterligare, 
sker en exkludering av en annan diskursiv utsaga genom stöddiskursens inkludering. Då 
Foucault (1972) uttrycker att en inkludering alltid förutsätter en exkludering inom en diskurs. 
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Ovanstående inkludering kan medföra att andra diskursiva utsagor som kan relateras till lärares 
professionalism exkluderas såsom aspekter kring yrkesidentitet med fokus på ett inre perspektiv 
snarare än ett yttre perspektiv med betoning på stöd ”utifrån”. Genom stöddiskursen kring 
lärares professionalism har OECD således hävdat ett maktanspråk gentemot lärare genom 
positionen att vara ”i behov av stöd”.  

Vidare, förstärks stöddiskursen av den kollektiva professionalism som skrivs fram inom 
kollektivitetsdiskursen i OECD-diskursen. Kunskapen inom denna diskurstyp uttrycker att 
”teaching” är en kollektiv angelägenhet som individen, läraren, inte ska betrakta som en 
individuell angelägenhet samt att behov av stöd kring diverse kollektiva insatser finns. För att 
kunna var den utnämnt professionella läraren framskrivs stödet komma ”utifrån”, som ovan 
nämnts, men verkställs genom policy inom kollegiala nätverk genom så kallad ”peer 
regulation” där kollegor använder sig av feedback, observationer och ”supervision” för att 
reglera samt se till att alla kollegor når de krav som finns. För att den professionella läraren ska 
nå de målen skriver OECD således fram lärares professionalism som en kollektiv angelägenhet 
där undervisningen inte ska betraktas som en individuell angelägenhet. Detta kan förstås i ljuset 
av att fokus förflyttas från tillit för den enskilde professionella läraren till förmån för kollektiva 
insatser genom standardiserade lösningar ”utifrån” (Evetts, 2011). Vidare kan exkluderingen 
till förmån för standardisering kopplas till förskjutningen av synen på professionalism från 
”occupational professionalism” (övers. yrkesprofessionalism) till ”organizational 
professionalism” (övers. organisatorisk professionalism) (ibid.). Evetts (2011) framhåller att 
det föreligger en spänning mellan dessa två typer av professionalism då de utgår från olika 
intressen och leder till olika resultat (Evetts, 2011). Förflyttningen kan innebära utmaningar för 
lärare i detta. Ytterligare framträder genom detta bilden av lärares professionalism som en 
”systemlösning” medierad genom standardiserade lösningar för lärare som i förlängningen 
syftar till att möta systemets behov snarare än lärarnas professionella behov. I detta system är 
definitionen av lärares professionalism förutbestämd i enlighet med det kollektiva perspektivet 
samt behoven och därmed metoderna för att lösa behoven förutbestämda.  

Sammanfattningsvis, OECD-diskursen, med dess olika diskurstyper, producerar en särskild 
sorts kunskap om objektet, lärares professionalism, och subjektet, läraren, utifrån ojämlika 
maktförhållanden. Således kan makten genom denna diskurs betraktas som produktiv. Den 
betydelse av lärares professionalism som OECD skriver fram kan skapa ideologiska effekter då 
läraren framträder vara i behov av stöd ”utifrån” i sin professionalism. Genom att ge stöd till 
det framskrivna behovet ges en lösning till utbildningssystemets behov vilket styrs av OECD 
”utifrån” medierad genom rekommendationer för policy.  

 

6.1.2 Den professionella läraren 
Under detta tema behandlas två underliggande teman: ”Effektivitet som drivkraft?”  och 
”Professionellt ansvar eller redovisningsskyldighet?”. 

6.1.2.1 Effektivitet som drivkraft?  
OECD kan sägas producera kunskap om den professionella läraren som en ”effective educator” 
som agerar genom ”effective teaching” framskrivna genom effektivitetsdiskursen. Lundahl et 
al. (2014) framhåller att marknadens logik trätt in i professioner kännetecknad av 
marknadsmässiga principer. Dessa principer, hävdar Englund och Dyrdal Solbrekke (2015), 
kännetecknas av exempelvis effektivitet. Genom sina framskrivningar och sin 
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kunskapsproduktion, med utgångspunkt i sättet att se på lärares professionalism, har OECD 
trätt in i lärares professionalism och premierat effektivitet inom ramen för detta. Således kan en 
marknadens logik sägas ha integrerats i professionens logik (Englund & Dyrdal Solbrekke, 
2015) då OECD använder en marknadsmässig princip i termer av effektivitet inom 
professionens logik.  

Effektivitet har sitt ursprung i en global form av styrning kallad New Public Management vilken 
har medfört en tillbakagång för diskursen om moraliska, etiska och yrkesmässigt betonade 
aspekter av den professionella logiken (Englund & Dyrdal Solbrekke, 2015). Diskursen inom 
OECD kan förstås i ljuset av detta då både den grundläggande inramningen av lärares 
professionalism och de långsiktiga målen betonar effektivitet samt endast flyktigt explicit 
nämner några moraliska, etiska samt yrkesmässigt betonade aspekter. Därmed kan den 
diskursiva inkluderingen av effektivitet indirekt ha exkluderat diskursiva utsagor om dessa 
yrkesmässiga aspekter. Inom professionens logik är yrkesmässiga aspekter avgörande för 
professionalism inom en yrkesgrupp (Colnerud, 2002). Detta vittnar om att inkluderingen av 
effektivitet betonar marknadens logik framför professionens logik. Vidare lyfts införandet av 
”best practices” fram som ett medel att stärka professionalism med och uttrycks ha ett samband 
med förutsättningar för effektivitet inom diskursen. Dessa ”best practices” har sitt ursprung i 
ett antal grundläggande antaganden som i sin tur har sin utgångspunkt i den tillskrivna 
betydelsen av lärares professionalism som tidigare nämnts. I detta kan en koppling spåras 
mellan en tillskriven betydelse, grundläggande antaganden och lärares praktiker. Kopplingen 
kan ses i ljuset av Mickwitz (2015a) påpekande att grundläggande antaganden förutsätter och 
möjliggör vissa praktiker i lärares inre arbete.  

I OECD-diskursen konstrueras subjektet, läraren, som en ”effective educator” inom ramen för 
”effective teaching” samt i förlängningen ”effective schooling”. Lärare kan visa 
professionalism ”inåt” eller ”utåt” beroende av vilken logik som ”utövas” (Mickwitz, 2015a), 
som tidigare nämnts. De aktuella logikerna kring lärares professionalism inom ramen för denna 
analys är marknadens logik och professionens logik. Det förstnämnda, som kännetecknas av ett 
effektivitetsfokus (Lundahl, 2014), kan sägas framhålla en yttre faktor. Medan professionens 
logik, som fokuserar de sociala, moraliska och yrkesmässiga aspekterna (Englund & Dyrdal 
Solbrekke, 2015) kan sägas betona de inre faktorerna. Här kan lärarna sägas visa 
professionalism ”inåt” när professionens logik fokuseras och ”utåt” när marknadens logik 
fokuseras. Inom OECD-diskursen där effektivitet i olika former framhålls kan sägas innebära, 
för lärarna, att visa professionalism ”utåt” då yttre faktorer står i fokus. 

Sammanfattningsvis kan effektivitet betraktas som en formulerad drivkraft ”utifrån” och inte 
en drivkraft formulerad ”inifrån” av lärarna själva. 

6.1.2.2 Professionellt ansvar eller redovisningsskyldighet? 
Englund och Dyrdal Solbrekke (2015) framhåller att marknadens och professionens logiker kan 
delas in i sub-logikerna redovisningsskyldighet (eng. accountability) respektive professionellt 
ansvar (eng. professional responsibility). Dessa två begrepp ska delas på då de omfattar olika 
utgångspunkter och tillvägagångssätt (Englund och Dyrdal Solbrekke (2015). Sachs (2016) 
påpekar att hur redovisningsskyldighet tar sig uttryck styrs av vad som anses som kvalitet i det 
som ska redovisas (definitionen) och hur detta mäts (tillvägagångssättet). Definitionen och 
tillvägagångssättet är vidare avhängigt om det är de professionella själva som avgränsat detta 
eller om denna avgränsning definierats ”utiifrån” (Sachs, 2016). Utifrån detta konstrueras 
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därefter en subjektsposition (Fairclough, 2010). Då OECD-diskursen studerats i ljuset av dessa 
teorier förefaller en paradoxal subjektsposition växa fram. Denna subjektsposition framställer 
att den professionella läraren ska ta emot stöd genom att låta sig styras in i ett system som 
definierats av någon annan, för att stärka sin professionalism, samtidigt som denne ska vara 
redovisningsskyldig (eng. accountable) för det som är definierat, framskrivet och beslutat 
utifrån någon annans tillskrivna betydelse. Genom ”peer regulation” (övers. kollegial reglering) 
betonas en slags styrning mellan kollegor för att vara ”accountable to standards”. Således kan 
kollegorna betraktas som de som är ansvariga för att upprätthålla de standards som formulerats 
av OECD genom redovisningsskyldigheten. I konkluderande termer uttrycker diskursen inom 
OECD att professionalism kan uppvisas genom att lärare uppfyller redovisningsskyldigheten 
vilket i sin tur frambringar en integration av redovisningsskyldigheten och det professionella 
ansvaret. 

I diskursen inom OECD skrivs även en koppling fram mellan reformer och nöjdhet hos lärare 
vilken uttrycker att läraren ska vara driven i sin professionella utveckling såsom den 
karaktäriseras i policy och reformer. Därmed konkluderar jag återigen, utifrån diskursen, att 
den professionella läraren främst ska styras av yttre faktorer såsom de formulerats ”utifrån”. 
Detta står i motsats till Englunds och Dyrdal Solbrekkes (2015) forskning om att begreppet 
professionalism, som helhet, utgörs av den pedagogiska kvaliteten i det professionella 
utövandet utifrån lärares perspektiv. Inom denna logik, professionens logik, betonas 
handlingsutrymme som något essentiellt av de gymnasielärare som tillfrågats i en studie om sitt 
professionella yrkesutövande (Parding, 2010). Parding (2010, s. 95) uttrycker att lärarna, i 
studien, ”ser handlingsutrymme som absolut essentiellt för att kunna utföra sitt arbete på ett för 
dem tillfredsställande sätt”. Inom ramen för detta handlingsutrymme framhålls den egna 
friheten att ta beslut och att ha möjligheten att välja mellan flera olika alternativ för sitt agerande 
i olika kontexter (Parding, 2010). Handlingsutrymme kan jämföras med en av de tre domänerna 
för lärares professionalism som skrivs fram i OECD-diskursen – autonomi. I diskursen kan 
autonomi sammanfattas i termer av lärares möjlighet till beslutsfattande i arbete. I de tidigare 
studierna, som beskrivs ovan, framhålls handlingsutrymmet innebära friheten till beslut, olika 
alternativ i olika kontexter samt att det är utifrån lärares perspektiv den pedagogiska kvaliteten 
samt således utövandet ska betraktas (Parding, 2010). Inom OECD-diskursen tydliggörs 
rektorers perspektiv på lärares autonomi – inte lärarnas egna perspektiv. Detta kan tolkas som 
något av en paradox då rektorer ska tillfrågas om lärares autonomi i beslutsfattande kring frågor 
som rör utbildningen istället för att tillfråga lärarna själva. Således får lärarna inte vara 
autonoma i denna undersökning kring de frågor som rör deras autonomi. På så sätt har 
utgångspunkten för lärares autonomi givits ett ”utifrån”- perspektiv genom rektorernas utsagor.  

Vidare framhålls lärares autonomi inte ge någon större effekt kopplat till lärares nöjdhet och 
upplevelser inom OECD-diskursen. 

In contrast, teacher autonomy, as measured by opportunities for decision making, 
seems to have little impact in most systems. In general, the findings indicate that 
teachers in schools that adopt more of the identified best practices related to 
improving teachers’ knowledge base and expanding peer networks of support and 
information exchange tend to be more satisfied, feel more capable and perceive 
themselves to have higher status. (OECD, 2016, s. 86) 

Istället betonas fokus på insatser kring kollegiala nätverk och kunskapsbas ge de största 
effekterna för lärares nöjdhet och uppfattningar. Ytterligare ges rekommendationer för policy 
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kring dessa två domäner – inte autonomi i första hand. I diskursen inom OECD lyfts inte 
autonomi fram till skillnad från lärarnas önskan om stort handlingsutrymme i tidigare forskning 
enligt ovan. I detta kan en diskrepans mellan synen på lärares professionalism ”utifrån” 
formulerad av OECD och ”inifrån” formulerad av lärare själva observeras. Denna diskrepans 
kan jämföras med den diskrepans Mickwitz (2015a) identifierat i nationella utbildningspolitiska 
dokument i jämförelse med lärares syn där det i den definierade professionalismen ”uppifrån” 
förordas resultatfokus, styrning och uppföljning medan lärarna själva betonar det pedagogiska 
yrkesutövandet där handlingsutrymme är centralt. 

Dock kopplas de ”utifrån”- definierade parametrarna kring lärares professionalism till lärares 
uppfattningar av sitt arbete inom OECD-diskursen genom att yttre faktorer relateras till inre 
faktorer. Detta sker genom att skriva fram att yttre faktorer såsom reformer, effektivitet och 
kollegiala nätverk leder till den ”inre” faktorn nöjdhet hos lärarna där det talas om det 
sistnämnda som en ”outcome” (övers. utfall) av reformer och andra insatser utifrån policy. 

Ovanstående analys medför att redovisningsskyldighet och professionellt ansvar integreras då 
lärarna visar sig ansvariga i sin professionalism genom att redovisa det som definierats som 
essentiellt på det sätt som förordas ”utifrån” vilket i sin tur leder till lärarnas nöjdhet ”inifrån”. 
I detta kan ett ojämlikt maktförhållande spåras då OECD tagit på sig uppgiften att dra slutsatser 
och formulera graden av autonomi eller handlingsutrymme omformad till policy för 
medlemsländerna. Det innebär således att kopplingen mellan de yttre och inre faktorerna 
resulterar i att lärarna tvingas visa professionalism ”utåt” fastän det framstår som att de visar 
professionalism ”inåt”. 

 

6.1.3 Diskurs som sanning? 
Under detta tema behandlas tre underliggande teman: ”Integration i ett ideologiskt system?”, 
”Naturalisering av ideologiska anspråk” och ”Gemensam syn på kunskap om lärares 
professionalism”. 

6.1.3.1 Integration i ett ideologiskt system? 
Inom ramen för diskursen framstår det som att OECD positionerat sig själva som de som ska 
stå för den mest tongivande diskursen kring lärares professionalism. Detta kan förstås i termer 
av en diskursiv kamp där olika diskurser kämpar om att vara den mest tongivande (Lundahl et 
al, 2014). Lärarna som då förväntas följa denna tongivande diskurs och de av OECD uppsatta 
riktlinjerna integreras, i tolkande termer, i ett ideologiskt system enligt marknadens logik då 
subjekt kan anamma de ideologiska anspråken och den aktuella logiken automatiskt samt 
omedvetet (Fairclough, 2010). Det sker då subjekten erhålls en viss subjektsposition vilken 
innefattar vissa ideologiska och i förlängningen diskursiva begränsningar i yrkesutövandet 
(Foucault, 1972; Fairclough, 2010). Dessa begränsningar kan därmed, inom OECD-diskursen, 
medföra förespråkandet av ett system av regler vilka avgör hur lärarna ska agera.  

Kunskapen som producerats om lärares professionalism inom ramen för OECD-diskursen kan 
på så sätt sägas påverka lärares handlingsutrymme. Detta förstås i enlighet med att 
kunskapsproduktion påverkar subjektens handlingsutrymme (Foucault, 1972). I konkluderande 
termer, integreras lärarna in i ett ideologiskt system som relateras till en viss kunskapssyn på 
lärares professionalism och därmed ett visst agerande. Detta är i enlighet med Faircloughs 
(2010) teorier om att ett ideologiskt system där olika subjekt verkar har sitt ursprung i en viss 
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kunskapssyn. Ytterligare är syftet med kunskapssynen att den ska vara gemensam (Fairclough, 
2010). I kontexten med OECD indikeras att den kunskapssyn om lärares professionalism som 
OECD framhåller innefattar ett mål om att alla i systemet ska dela denna syn (se nedan om 
utbildningsdiskurser). Detta skulle således i förlängningen innebära att lärarna ska dela den 
kunskapssyn OECD framhåller om lärares professionalism.  

 

6.1.3.2 Naturalisering av ideologiska anspråk  
I förlängningen kan den ideologi som förespråkas naturaliseras vilket innebär att den av 
subjekten uppfattas som en icke-ideologisk ”common sense” och därmed som självklar 
(Fairclough, 2010). Detta medför även att det språkbruk som är förknippat med denna ”common 
sense” används enligt så kallad ”orderliness” - helt naturaliserat (ibid.). Utifrån diskursen inom 
OECD framstår exempelvis den språkliga utsagan effektivitet, i olika former, som något 
”förgivettaget” mål kopplat till lärares professionalism då det används helt naturaliserat inom 
ramen för denna diskurs. Effektivitetsbegreppet har, som tidigare nämnts, en koppling till 
marknadens logik (Lundahl, 2014). Inom diskursen har begreppet sin utgångspunkt i OECD:s 
arbete och skrivs inte fram som något lärare själva lyft fram som essentiellt i deras 
professionalism. Effektivitet framträder i form av en konceptualisering av lärares 
professionalism och som ett långsiktigt mål för lärarna i form av att bli ”effective educators” 
som tidigare nämnts. Således har effektivitetsbegreppet sin utgångspunkt i OECD:s ideologiska 
perspektiv på lärares professionalism, ”sättet att se på”, vilka blir tydliga i kunskapssynen på 
lärare genom de diskursiva utsagorna ”effective educators” och ”effective teaching”. Begreppet 
kan därmed sägas användas naturaliserat och som en självklarhet inom diskursen (ibid.). Detta 
kan i sin tur medföra att effektivitet betraktas, av de kunskapskonsumenter vilka konsumerar 
kunskapen om lärares professionalism i diskursen, att effektivitet är ”common sense” samt icke-
ideologiskt ifråga om lärares praktiker. Diskursen inom OECD riktar sig främst till 
policymakare i de olika medlemsländerna – således kan de naturaliserade diskursiva utsagorna 
uppfattas som ”common sense” av dessa kunskapskonsumenter (jämför även Foucaults teorier 
om normalisering). 

Naturaliserande av diskurser eller delar av diskurser kan relateras till Foucaults (1993) teorier 
om normaliserade diskurser som framhålls som givna och sanna samt därmed uppfattas av de 
som konsumerar diskursen som just sanna. Denna naturalisering (Fairclough, 2010) och 
normalisering av en diskurs medför även att den specifika kunskapen om subjekten i diskursen 
betraktas som sann (Foucault, 1993). Därmed har ett så kallat discoursal subject skapats som 
är integrerat i diskursen utifrån de ideologiska anspråk som finns (Fairclough, 2010). Således 
framstår läraren, med utgångspunkt i OECD-diskursen, som ett ”discoursal subject” som ska 
integreras i diskursen utifrån de ideologiska anspråk som är dominanta. Detta ger i sin tur vissa 
effekter (se nedan). 

Naturaliseringen och normaliseringen av effektivitet inom OECD-diskursen kan jämföras med 
uppkomsten av performativitet. Inom ramen för detta betonas att ett nytt språkbruk inom statliga 
reformer internationellt uppkommit – i ljuset av performativitet (Ball, 2003). Denna 
performativitet, framhåller lärare i en intervjustudie, uttrycker främst effektivitet i termer av att 
läraren ska ”ge” eleverna de rätta kunskaperna för att prestera goda resultat uppvisade i en 
examination (ibid.). Vidare uttrycker även dessa lärare att friheten i yrket minskat i ljuset av 
performativitet (ibid.) (jmf med handlingsutrymme ovan). Ytterligare framhåller Sjöberg 
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(2010) att denna diskursiva förskjutning har sin utgångspunkt i en perfomativ 
marknadsrationalitet vilken ger lärarna mindre frihet i sitt yrke. Således är det möjligt att 
relatera OECD-diskursen om lärares professionalism till denna marknadsrationalitet då 
kunskapen om lärares professionalism, med hjälp av exempelvis effektivitetsbegreppet, kan 
förstås i termer av kunskapsproduktion med utgångspunkt i ideologiska anspråk. 

Sammanfattningsvis, kan marknadens logik relateras till ideologiska anspråk vilka ger lärares 
professionalism en särskild betydelse inom OECD-diskursen. Denna betydelse är 
utgångspunkten för en viss typ av kunskapsproduktion om lärares professionalism och läraren.  
Delar av denna kunskapsproduktion kan naturaliseras samt därmed betraktas som ”common 
sense” och således sann. Den naturaliserade kunskapen tar formen av ett antal diskursiva 
utsagor som resulterar i konstruktionen av ett subjekt.  

6.1.3.3 Gemensam syn på kunskap om lärares professionalism 
I en slags diskursiv kamp (Winther Jørgensen & Phillips, 2000) kan OECD sägas ha 
positionerat sig som en av de tongivande i att ge lärares professionalism en särskild betydelse 
vilken har sin utgångspunkt i ”förgivettagna” diskursiva utsagor såsom effektivitet. Detta kan 
jämföras med att ”sanningen är en diskursiv konstruktion och olika kunskapsregimer anger vad 
som är sant och vad som är falskt” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). OECD kan sägas göra 
ett sanningsanspråk på den betydelse och den kunskap de skriver fram i sin diskurs där de drar 
slutsatser och ger rekommendationer för policy kring lärares professionalism utifrån sina egna 
analyser. I dessa termer kan OECD sägas sträva efter att skapa en kunskapssyn på lärares 
professionalism och i förlängningen läraren vilken ska bli ett gemensamt fokus. Detta kan 
förstås i ljuset av en så kallad ”educational discourse” (övers. utbildningsdiskurs). Inom denna 
utbildningsdiskurs integreras så kallade narratives (övers. berättelser) som en del av diskursen 
med syftet att globalisera policys med påverkan från olika internationella organisationer 
(Edwards et al., 2004). Inom ramen för OECD-diskursen och policydiskursen specifikt kan 
sådana narrativ identifieras genom de explicita rekommendationerna för policy. Exempelvis 
framträder ett narrativ om att lärares professionalism kan stärkas av en ”reform approach” och 
att policy då kan lösa problem för hela utbildningssystemet. Detta då policy framträder kunna 
säkerställa att lärare är nöjda och engagerade samt även lösa utbildningssystemets problem med 
att få lärare att stanna i yrket samt i sin tur stärka elevernas resultat. Detta förstärks sedan av att 
policy kring lärares professionalism benämns vara viktigast framför annan policy inom 
utbildning. Vidare skrivs explicita rekommendationer för policy fram i en ”lista” till 
medlemsländerna. Detta kan ses som en strävan efter att ge en samlad bild av vilka insatser 
inom policy som ska vara i fokus gemensamt. Detta kan relateras till en form av ekonomisk 
globalisering där ett narrativ betonas vilket syftar till att migrera mellan länder för att skapa ett 
gemensamt fokus ((Edwards et al., 2004). 

Globalization frames an object external to nations that is a threat to them; it 
positions nations together in a common effort to succeed. (Edwards et al., 2004, 
s. 151) 

För att denna migrering ska bli verklighet framskrivs det aktuella objektet ges en ”frame” 
(övers. inramning) (Edwards et al., 2004). En ”framing” av lärares professionalism kan sägas 
framträda i OECD-diskursen exempelvis genom konceptualiseringen vilken syftar till att ”ge” 
en gemensam bild som i sin tur skapar ett narrativ för nationell policy. I diskursen inom OECD 
skrivs ett ”gap” fram inom ramen för lärares professionalism vilket kan överbryggas genom 
framskrivningen om att lärares professionalism och lärare behöver ”support” inom ramen för 
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skolans ”kris”. På detta sätt skrivs en gemensam bild av lärares professionalism fram utifrån 
vilken lösningar, såsom en gemensam plan för professionell utveckling, presenteras. Dessa 
förslag på lösningar fungerar i förlängningen som lösningar på utbildningssystemets så kallade 
”kris”. Detta kan förstås i termer av att ett ”crisis narrative” kan användas för att ge 
implikationer till policy (Edwards et al., 2004). Då OECD kan sägas använda detta ”crisis 
narrative” och i sin tur lösningar på detta genom insatser kring lärares professionalism ges 
implikationer till policy. 

 

6.1.4 Summerande kommentarer 
I detta avsnitt visar resultatdiskussionen att lärares professionalism växt fram som något att ha 
kunskap om och något som fått en särskild betydelse utifrån diskursen inom OECD med stöd 
av Faircloughs modell (2010) och studiens teoretiska referensram. Betydelsen visas genom den 
kunskapsproduktion som sker inom ramen för diskursen och som förefaller ha sitt ursprung i 
ideologiska anspråk om ett visst sätt att se på lärares professionalism. Vidare har framhållits 
hur denna betydelse och i förlängningen kunskapssyn, med utgångspunkt i ideologiska 
perspektiv, kan medföra vissa förutsättningar och begränsningar för både lärares 
professionalism samt för lärares praktiker. Slutligen, har analysen visat hur lärares 
professionalism kan ses ur ett diskursivt perspektiv på makro-nivå med utgångspunkt i 
diskursen inom OECD. Inom detta perspektiv kan OECD ses sträva efter att skapa gemensam 
kunskap om lärares professionalism, utifrån sina ideologiska perspektiv, vilken kan överföras 
mellan medlemsländerna vid policyskapande.  

I analysen använde jag Faircloughs tredimensionella modell som analytisk ram samt relaterade 
de empiriska resultaten till studiens teoretiska referensram. Syftet med detta angreppssätt var 
att teoretisera innehållet i de empiriska resultaten samt skapa en djupare förståelse för 
kunskapen kring lärares professionalism kontextuellt. Jag anser att detta tillvägagångssätt har 
bidragit till att fördjupa förståelsen för lärares professionalism så som det skrivs fram inom 
OECD-diskursen. Detta genom att den analytiska ramen där textuella begrepp och processer 
kan ses inom ramen för olika diskurstyper samt hur dessa i sin tur relateras till ett bredare, mer 
övergripande, perspektiv kring utbildning. Analysen har i sin tur identifierat nya frågor för 
vidare forskning (se Vidare forskning). 

 

6.2 Metoddiskussion 
Nedan diskuteras val av metodologiska utgångspunkter, upplägg samt etiska överväganden 
inom ramen för studien. Diskussionen kännetecknas av ett kritiskt perspektiv gällande min 
roll som forskare, mina överväganden i relation till studien samt de val jag gjort (och inte 
gjort) inom ramen för genomförandet av studien. 

6.2.1 Val av metodologiska utgångspunkter 
Syftet med föreliggande studie har varit att beskriva och analysera diskursen, med tillhörande 
kunskap, om lärares professionalism såsom den skrivs fram inom ett OECD-dokument. Ett 
vidare syfte har varit att problematisera denna kunskap i relation till ett bredare perspektiv på 
utbildning.  

Jag anser att den Teoretiska utgångspunkten, bestående av Faircloughs och Foucaults teorier, i 
kombination med tidigare forskning om lärares professionalism har bidragit till att studiens 
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syfte samt forskningsfrågor uppfyllts och besvarats. Analyserna som helhet, genom de 
teoretiska och metodologiska ”glasögonen”, har bidragit till att ge en fördjupad samt 
kontextuell förståelse för den studerade diskursen om lärares professionalism genom den 
makro-textuella ansatsen (se nedan).  

I studien har jag således visat att lärares professionalism fått en särskild betydelse genom den 
kunskapsproduktion som kan sägas ske inom ramen för diskursen vilket relaterats till Foucaults 
(1972; 1993; 2002) och Faircloughs (2010) teorier om kunskapsproduktion samt 
subjektskonstruktion. I detta har jag visat hur denna kunskap och konstruktion leder till en viss 
kunskapssyn som medför specifika förutsättningar samt konsekvenser för subjektet – läraren 
(Foucault, 1972; Fairclough, 2010). Vidare har jag även problematiserat denna kunskap i 
relation till Faircloughs (2010) teorier om ideologi och naturalisering samt Foucaults teorier om 
normalisering och sanning. I detta visar analysen att OECD ”gör” ett kunskapsanspråk och 
maktanspråk. Således har den Teoretiska utgångspunkten bidragit med att fördjupa ett 
perspektiv på kunskapen samt förståelsen om lärares professionalism. Kunskapen har även 
problematiserats i ljuset av tidigare forskning kring olika logiker om lärares professionalism, 
olika typer av professionalism samt i relation till förändringar inom utbildningssystemet. Denna 
bakgrund har bidragit med att kontextualisera lärares professionalism och gett en bakgrund till 
de förändringar som uttrycks ifråga om lärares professionalism. Slutligen har även 
maktförhållanden mellan OECD och lärares professionalism kunnat spåras i analysen. 

Resultatet av min studie har bidragit till att fördjupa kunskapen om att lärares professionalism 
tillskrivits en särskild betydelse ”utifrån” med stöd i teorier och tidigare forskning. Bidraget 
innefattar även en stärkt kunskap om de förutsättningar och konsekvenser denna betydelse 
medför i ett bredare perspektiv. De teorier som fokuserats i min studie har bidragit till att 
abstrahera resultatet och ge det en djupare teoretisk förståelse. Dessutom har teorierna bidragit 
till att stärka den makro-textuella ansatsen där kopplingar mellan dimensionerna text, diskursiv 
praktik samt en bredare social praktik, har kunnat visats. 

Sammanfattningsvis, har både den Teoretiska utgångspunkten och tidigare forskning varit 
användbara och meningsfulla i min studie både teoretiskt samt metodologiskt. Nedan följer en 
diskussion om det valda upplägget för studien inklusive val av metod och studiens etiska 
överväganden. 

6.2.2 Val av upplägg för studien 
Mitt val av metod, kritisk diskursanalys, har bidragit till analyserna av lärares professionalism 
på mikro-nivå (text) och makro-nivå (diskursen i ett bredare perspektiv). Detta har möjliggjorts 
genom inspirationen ifrån Faircloughs tredimensionella modell inom ramen för den kritiska 
diskursanalysen. I studien har ett dialektiskt förhållande spårats mellan de tre dimensionerna i 
modellen – text, diskursiv praktik och en bredare social praktik, utifrån resultatet i studien med 
stöd av denna analytiska ram. Därmed har jag analyserat relationen mellan mikro-nivå och 
makro-nivå. Det hade varit möjligt att inte använda denna tredimensionella modell som 
analytisk ram utan endast teoretiska begrepp i analysen. Dock är frågan om detta hade 
möjliggjort kopplingen mellan text och ett bredare perspektiv på utbildning. 

Vid starten av arbetet med metoden hade jag för avsikt att använda begrepp från Faircloughs 
modell än mer i termer av konsumtion av den kunskap om lärares professionalism som 
framträder inom OECD-diskursen (konsumtionsmönster) samt fördjupa mig i vilka identiteter 
som skapas genom denna diskurs. Jag började med att ”djupdyka” i Faircloughs och Foucaults 



   

42 
 

teorier, därefter har det varit en process att successivt avgränsa delar av dessa teorier för att de 
skulle vara relevanta inom ramen för denna studie. Detta tog mycket tid men är också något 
som resulterat i en genomarbetad teoretisk förankring vilket således ökat studiens 
tillförlitlighet. Dessutom hade det varit intressant och relevant att innefatta lärarnas perspektiv 
på sin professionalism ännu mer genom exempelvis kvalitativa intervjuer. Därigenom hade det 
varit möjligt att jämföra OECD:s perspektiv med lärarnas perspektiv på professionalism vilket 
hade givit resultatet av studien ett större kunskapsbidrag. Dock bedömde jag att denna 
komparativa ansats inte skulle vara genomförbar tidsmässigt samt omfångsmässigt inom ramen 
för studien (se Vidare Forskning nedan).  

Vidare kom jag fram till att textstudier av OECD:s dokument var det mest relevanta sättet att, 
inom ramen för studien, studera språkliga utsagor. I och med att jag, genom studiens syfte, ville 
fokusera diskursen om lärares professionalism ansåg jag det relevant att studera de rapporter 
som ”konceptualiserar” lärares professionalism samt ger rekommendationer för policy till 
medlemsländerna. Det studerade dokumentet är det som är tillgängligt för medlemsländerna att 
ta del av samt det innehåll som resulterar i rekommendationer kring lärares professionalism. 
Genom urvalet av dokument kunde jag ta del av det som medlemsländerna också tar del av 
vilket var relevant för mina studier av fenomenet lärares professionalism samt 
problematiseringen inom ramen för studien. 

Ytterligare möjliggjorde urvalet av empiriskt material en expanderande analys. Detta passade 
väl för studiens syfte med stöd av den analytiska ramen (Faircloughs tredimensionella modell) 
då analysen kunde genomföras med inspiration från de tre dimensionerna samt därmed mellan 
mikro- och makro-nivå. Inspirationen från Faircloughs modell i termer av begrepp, processer 
och diskurstyper, vid studerandet av dokumentet har fungerat bra som stöd i 
kategoriseringen/tematiseringen av resultatet.  

Med tanke på studiens begränsade urval av material (ett dokument) behöver vidare studier av 
OECD:s dokument genomföras för att kunna generaliseras i mer omfattande termer ifråga om 
OECD:s diskurs om lärares professionalism. Dock fungerar resultatet av denna studie som en 
bra grund för vidare studier kring OECD-diskurser om lärares professionalism eller diskurser 
om andra fenomen relaterade till lärare. Således finns en tydlig möjlighet till överförbarhet av 
resultatet i denna studie (Fejes & Thornberg, 2009) till andra studier. Vidare, i jämförelse med 
tidigare forskning, kan studiens resultat på flera sätt kopplas till tidigare forskningsstudier 
(Bryman, 2011) om lärares professionalism samt de förändringar som visats inom ramen för 
dessa studier.  

Valet av metod och tillvägagångssättet i studien är att betrakta som en kvalitativ aspekt vilken 
fokuserar ett systematiskt tillvägagångssätt (Fejes & Thornberg, 2009). Detta systematiska 
tillvägagångssätt innefattar en noggrannhet då datainsamling kännetecknats av noggrannhet och 
då analyserna kännetecknats av en växelverkan mellan närhet till empiri samt en analytisk 
distans. Ytterligare kvalitativa aspekter är tillvägagångssättet för hur de empiriska resultaten 
abstraherats och teoretiserats och hur ett kritiskt förhållningssätt (ibid.) genomsyrat alla delar 
av genomförandet av studien.  

Avslutningsvis, studiens upplägg har resulterat i en god utgångspunkt för att ge en djupare 
kontextuell förståelse för hur lärares professionalism skrivs fram, hur kunskap om lärares 
professionalism produceras samt hur denna kunskap kan problematiseras i ett bredare 
perspektiv på utbildning på makro-nivå.  
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6.2.3 Etiska överväganden 
Ett viktigt etiskt övervägande vid genomförandet av denna diskursanalys var hur jag själv bidrar 
till den diskursiva produktionen. Detta sker genom att jag åskådliggjort, genom denna studie, 
att en kunskapsproduktion i diskursen inom OECD kan spåras samt analyserat och 
problematiserat vad denna medför. Dock anser jag att den studerade diskursen är så intressant 
och relevant att beskriva, analysera samt problematisera för att bidra till en kunskapslucka inom 
ramen för pedagogik. Enligt mina efterforskningar finns många studier kring hur lärare skrivs 
fram i policy och reformer dock inte ytterligare en nivå upp det vill säga att studera delar av 
innehållet i en ”påverkansprocess” som i sin tur ger rekommendationer för policy samt 
reformer. Detta är viktigt och relevant att lyfta fram då det i förlängningen påverkar lärares 
yrkesutövande. Således behöver kunskapsproduktionen samt dess effekter åskådliggöras samt 
förstås för att kunna förhålla sig till.  

Studien hade varit än mer tillförlitlig i en komparativ studie där OECD:s perspektiv och lärares 
perspektiv hade kunnat jämföras. Dock har avgränsningen till OECD:s perspektiv möjliggjort 
en fördjupning som inte hade varit möjlig om ett ytterligare perspektiv hade varit en del av 
studiens upplägg (se Vidare forskning nedan). 

Under genomförandet av studien har jag förhållit mig till min egen förförståelse kring lärares 
professionalism i termer av min professionella erfarenhet inom skolans värld. Detta har 
inneburit att jag hela tiden har förhållit mig objektiv, i möjligaste mån, till min egen 
förförståelse kring det som studerats. 

Slutligen, tillförlitligheten i en kvalitativ studie är en viktig parameter (Fejes & Thornberg, 
2009). De kvalitativa aspekter som lyfts fram i metoddiskussionen ovan har bidragit till att 
stärka studiens tillförlitlighet. 

6.3 Slutsatser 
Beskrivningen av tidigare forskning inom ramen för studien har visat att flera olika perspektiv 
på lärares professionalism är aktuella i debatten och att dessa olika perspektiv ofta faller inom 
ramen för ett externt (definierat utifrån) eller internt (definierat av de professionella själva) mer 
generellt perspektiv. Denna studie har främst fokuserat ett externt perspektiv då diskursen i 
fokus innefattar analyser av lärares professionalism utifrån OECD som påverkar nationell 
policy genom sina framskrivningar i olika rapporter. Föreliggande studie har syftat till att 
studera ett specifikt, externt och diskursivt perspektiv på lärares professionalism inom en 
bestämd kontext utifrån ett begränsat urval av dokument från OECD. 

Studiens resultat visar att kvalitet, effektivitet och professionalism som en kollektiv 
angelägenhet är centrala teman ifråga om de processer samt begrepp som kopplas till lärares 
professionalism. Vidare visar även studiens resultat att flera olika typer av diskurser framträder 
i det studerade dokumentet – konceptualiseringsdiskursen (en ”konceptualisering”, inramning, 
av lärares professionalism uttrycks), stöddiskursen (lärare skrivs fram som i behov av stöd 
ifråga om sin professionalism), kollektivitetsdiskursen (lärares professionalism ses främst som 
en kollektiv angelägenhet), kvalitetsdiskursen (kvalitet uttrycks vara en process som leder till 
målet kring effektivitet), effektivitetsdiskursen (skrivs fram som både en del av 
konceptualiseringen och som ett långsiktigt mål) och policydiskursen (uttrycks genom 
rekommendationer för policy där insatser kring lärares professionalism är prioriterade). 
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Studiens resultat kan vidare relateras till tidigare forskning ifråga om den diskursiva 
förskjutning som framhålls inom ramen för olika logiker samt olika typer av professionalism. I 
enlighet med tidigare forskning visar mitt resultat den framträdande externa styrningen där 
betydelser och konceptualiseringar tillskrivs ”uppifrån” vilket positionerar OECD i en 
maktposition gentemot lärarna som i sin tur skrivs fram som i behov av stöd i sin 
professionalism. Dessutom visar studiens resultat att den tillskrivna betydelsen har drag av 
marknadsmässiga principer, genom effektivitetsbegreppet, vilket också betonats i tidigare 
forskning. Denna tillskrivna betydelse har sin utgångspunkt i specifika sätt att se på, ideologiska 
perspektiv, på lärares professionalism. 

Ytterligare visar mitt resultat, i enlighet med tidigare forskning, att det skett en diskursiv 
förskjutning vilken medfört att lärare, för att vara professionella, ska vara redovisningsskyldiga 
i ett system där regler och riktlinjer beslutats av någon annan samt att detta kan medföra 
minskad frihet för lärarna. Slutligen, visar mina resultat att lärares professionalism skrivs fram 
som ett fokus för policy i termer av att lösningar kring lärares professionalism också är de 
lösningar som krävs för att rädda ett utbildningssystem ”i kris”. 

6.3.1 Förslag till vidare forskning 
Med utgångspunkt i resultatet av denna studie så har jag bidragit med kunskap kring hur lärares 
professionalism skrivs fram inom ramen för en del av OECD:s arbete. Således har studien 
genomförts från ett specifikt perspektiv i en bestämd kontext under en viss tidpunkt. Utifrån 
resultatet i min studie har jag identifierat vidare kunskapsluckor vilka vore intressanta att 
fördjupa sig i gällande lärares professionalism. För det första kan diskursen om lärares 
professionalism utifrån OECD:s perspektiv studeras vidare genom att genomföra än mer 
omfattande textstudier av dokument.  

Det andra förslaget till vidare forskning handlar om att jämföra två diskurser under två olika 
tidsperioder för att således studera spänningsfältet mellan dessa det vill säga exempelvis de 
likheter och skillnader som finns. I och med genomförandet av en sådan studie kan eventuella 
förändringar över tid analyseras samt problematiseras. 

Ett tredje förslag till vidare forskning är genomförandet av en komparativ studie där en externt 
formulerad definition och betydelse av lärares professionalism jämförs med en internt 
formulerad definition och betydelse formulerad av lärarna själva. En sådan studie medför 
möjligheten att jämföra vilka likheter och skillnader som uppstår i spänningsfältet mellan dessa 
två betydelser. I detta är det även intressant och relevant att studera den balans mellan extern 
styrning och inre styrning som finns för de professionella att förhålla sig till i sitt yrkesutövande.  

I ett vidare perspektiv innebär ovanstående förslag att konsumtionsmönster av kunskapen kring 
lärares professionalism studeras genom studier av hur nationella policymakare tagit till sig 
diskursen inom OECD nationellt genom utformandet av reformer inom nationell policy vilket 
i förlängningen kan påverka lärares yrkesutövande. 
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