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FÖRORD 

Jag är helt övertygad om att denna avhandling hade sett ganska 
annorlunda ut om jag inte hade blivit placerad i Orkanens rum 
E404. Alla ni som bebodde denna plats under mina första dokto-
randår har en alldeles särskild plats i min avhandling. Kanske i 
synnerhet Malin Ideland (som sedan blev min handledare) och 
Claes Malmberg – ert intresse i nya inspirerande teorier var så 
smittsamt och lustfyllt. Helena Pedersen – de teorier du använde 
verkade så fullkomligt obegripliga. Men se som det blev, med La-
tour, Gorur och hela bandet. I rummet fanns också Ingemarie 
Svensson, Nanny Hartsmar och Kerstin Sonesson – er värme och 
omtänksamhet har löst upp arbetsvardagens små bekymmer. Att 
mina vägar korsade Anna Jobérs redan första dagen på jobbet kan 
heller inte överskattas. Du har alltid funnits där jag behövt det som 
mest, i alla väder. Ingen kan peppa som du! Det gemensamma in-
tresset för Gert Biestas arbete har jag inte minst med Helen Hass-
löf. Typiskt att jag inte förstod det förrän efter jag varit på Biestas 
sommarskola (du skulle ha varit med!). Vi glömmer aldrig: Think 
less about how you are using theories. Think more about how the-
ories are using you. Värdefullt var det också att lära känna Marie 
Ståhl på en liten, men rolig FND-konferens hösten 2012. Vi hade 
en fantastisk skrivvecka hemma hos dig och jag hoppas vi ska göra 
fler. Det finns ju så mycket vi vill göra! Tidigt lärde jag känna Ja-
cob Klitmøller som var klippan på kursen om lärandeteorier. Tack 
för att du på eget initiativ började läsa mina texter. Nu vet jag att 
det är en ynnest! Dessutom fick jag vara med i din första antologi, 
en stor ära. Sann glädje har det också varit att lära känna Åsa 
Ståhl, som lyfte ett osynligt lock när du och Kristina besökte oss på 



 
 

NMS-seminariet och presenterade ert projekt Trådar – en mobil 
syjunta. Inte undra på att ni fick pris för årets bästa avhandling! 
Jag förstår fortfarande inte vad det är i det jag gör som lyckats 
fånga dig, men för det är jag oändligt tacksam. Du lär mig inte 
bara att försöka löpa linan ut, utan även att det viktigt att dansa 
sig glad. Marianne Løken, det är så inspirerande att träffa dig och 
smittas av din entusiasm. Tack särskilt för Donna Haraway! Mag-
dalena Öhrfelt och Therese Larsson – vår delvis självnavigerande 
kurs i diskursteori var oändligt spännande för mig. Ni jonglerar så 
fantastiskt med ert språk. 

Ett stort tack vill jag förstås framföra till mina tre handledare: 
Anders Jakobsson som varit med hela vägen, Helene Sørensen, som 
var med första halvan och Malin Ideland den andra. På era alldeles 
olika sätt har ni tålmodigt sporrat mig, med det gemensamt att ni 
alla har trott på mig. Tack för ert förtroende och hoppas innerligt 
att jag nu kan leva upp till det. Ni lyckades också få Jan Schoultz, 
Leif Östman och Paola Valero att läsa och opponera på mina texter 
på deltidsseminarierna under åren. Vilka fantastiska samtal jag fick 
ha med er då! Tack till min chef Nils Ekelund för att du stöttat mig 
så väl. Tack alla kära kollegor på Malmö högskola och inte minst på 
Lärande och samhälle, jag är glad över att vara en del av oss. Tack 
Margareta Ekborg, Mats Lundström och ni andra i NP06 för att jag 
fick vara med och lära mig med er i nationella provgruppen. Jag 
hoppas att jag gjorde någon nytta även om jag nog mest var kritisk 
till lite väl mycket. Det ska ju göras också. Ett särskilt tack också till 
er andra i forskningsprojektet PELS: Peter Allerup, Eva Davidsson, 
Nina Eliasson, Magnus Oskarsson, och KG Karlsson. Tack för era 
kommentarer och alla spännande samtal vi haft! Tack särskilt Nina 
för din kritiska granskning (det är bra att du är nitisk och jag hop-
pas du förstår att jag uppskattar det!).  

Mina underbara föräldrar – tack för att ni öppnade ”Serders 
pensionat” när det var som mest kritiskt med skrivandet. Både i 
maj och i december gjorde det susen. Det är som du säger pappa – 
man får räkna tiden gånger pi (3,14). Fast i en avhandling får man 
öka insatsen motsvarande mycket istället! Och kära Mamma-
kollega som jag brukar kalla dig eftersom vi båda är i skolans värld 
– kanske har du varit mest involverad av alla. Tack för alla syn-



  

punkter under åren och för dina ständiga påminnelser om den rik-
tiga världen därute (skolan alltså).  

Den sista tiden före inlämningen av manus har präglats av adre-
nalin, omgivningens tålamod och inte minst allas fantastiska hjälp-
samhet. Vilket teamwork detta blev! Tack alla fantastiska ni som 
släppte annat för att kolla referenser, fotnoter, genomläsa kapitel 
för kapitel för säkerhets skull: Claes Nihlholm, tack för dina dyr-
bara påpekanden och för din uppmuntran. Kicki Wieslander, som 
generöst ryckte ut på brandkårsmanér under senhösten och erbjöd 
dig att korrläsa. Tack för att du envist fick mig att räta ut de värsta 
av mina akademiska språkkrumbukter! Underbara Maria Brand-
ström på BIT – vilken stöttepelare du varit med avhandlingsmallen 
på slutet. Tack Petra Svensson, Lotta Leden, mamma och Anna Jo-
bér för era värdefulla genomläsningar av olika kapitel i slutskedet, 
tack svåger Anders Gutehall för hjälp med slutredigering och syster 
Johanna för hjälp med referenserna. Och för alla hämtningar på 
fritids som jag och Jens inte rett ut under mina resor! Alla fina fa-
miljemedlemmar och vänner i den verkliga världen och i cyber-
rymden – era tillrop om att det här är viktiga saker har varit vikti-
ga påminnelser och gett härlig energi. Och mormor, du är nog 
världens klokaste människa. 

Mina underbara barn Hugo, Olle och Märta, vilket otroligt tå-
lamod ni haft med mig. ”Har du inte skrivit väldigt många sidor 
nu egentligen?”. ”Mamma, när är den där boken klar?”. Nu är den 
faktiskt det. Och om jag någon gång har råkat säga att ni aldrig 
ska skriva en doktorsavhandling så betyder det ingenting. Såklart 
att ni ska om ni får möjligheten och om ni vill. Och Hugo, du har 
ju redan gjort ett omslag till en! Ett omslag som vida överträffar 
mina fantasier och ändå visste jag hur enastående du är med bilder.  

Bland alla dessa nämnda hjältar finns fortfarande den viktigaste 
kvar att nämna, min man Jens. Vilket stöd jag har i dig, vad du är 
omtänksam, fantastisk och klok. Du är bäst och inga mätningar i 
världen behövs för att veta det! Nu längtar jag efter att hinna göra 
allt roligt som vi brukar göra. Du är väl med?  
 
                                                        Veberöd 13 december 2014 
 
 



 
 

PS: Det finns en hjälte till, min mellanstadielärare Eskil Persson. 
Du fick mig att tro på att jag kunde skriva. Vilka vägar mitt skri-
vande hade tagit utan dina ord vet vi inte, men det är inte menings-
löst att fundera över det. Är det inte så som förmågor kan bli till? 
Tack Eskil. Jag tror att fler fick förmågor av dig. 
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1. INLEDNING 

Detta är en avhandling om möten. Möten mellan elever, naturve-
tenskap, kunskapsmätning, forskningstraditioner och vetenskapsfi-
losofi. Först och främst syftar titeln Möten med PISA på de möten 
mellan elever och provuppgifter från den internationella kun-
skapsmätningen PISA1 som jag har skapat för denna avhandlings-
studie. Titeln syftar också på mina egna möten med PISA i mitt sö-
kande att förstå denna kunskapsmätning som företeelse och kun-
skapsaktör. Slutligen syftar den också på de möten med PISA som 
denna text erbjuder läsaren.  

I det nu som kallas mätningens tidevarv (Biesta, 2010) kan av-
handlingen ses som en vilja att utvidga gränserna för vad som just 
nu är möjligt att se; ett bidrag till hur vi, gemensamt, kan tänka och 
tala om kunskapsmätningar, vars ökande inverkan på utbildningsys-
temen kommer att beskrivas i detta inledningskapitel. Med kun-
skapsmätningar avses i denna avhandling storskaliga, standardisera-
de testinstrument som är ämnade att mäta och jämföra a priori defi-
nierade kunskapskvaliteter hos specifika grupper av människor.  

Som en referenspunkt för denna inledning vill jag börja med att 
återge ett utsnitt från ett av alla de möten som konstruerades för 
min studie. Det var sent på året 2010 och jag hade, efter tio måna-
ders forskarstudier, påbörjat min datainsamling med ett sjuttiotal 
elever på en svensk grundskola. Eleverna hade indelats i grupper 
om tre till fyra personer som tillsammans skulle diskutera och 
gemensamt försöka besvara ett antal provfrågor i naturvetenskap.  

Elsa, Elna och Ammie var tre av dessa femtonåriga elever och i 
utdraget samtalar de om en PISA-uppgift som heter Växthus: 
                                                   
1 Programme for International Student Assessment. 
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Ammie: Vad i diagrammet stöder Anders slutsats?2- 

Elsa: ja det är ju vad han tycker --  
Ammie: men det är ju vad Jenny slutsats som stämmer = som 
stöder detta 
Elsa: /men detta är ju vad han –/ 
Elna: /men den frågan vet vi inte --/ 
Ammie: jo – 
Elna: det finns inte – 
Elsa: men LYSSNA han har hittat detta på biblioteket så han har 
ju inte gjort det själv = så att det är ju vad <han> SER på detta 
Ammie: mm 
Elsa: ja han SER att ju mer koldioxidutsläpp ju mer högre är 
medeltemperaturen – 
Elsa: DET skriver vi - så? 
Ammie: ja okej (Grupp K; november 2010) 
 

Uppgiften Växthus ingick i de första tre PISA-mätningarna (år 2000-
2006) och är en av de tre PISA-provuppgifter som jag lät elever arbe-
ta med i min studie3. Den handlar om två fiktiva ungdomar, Anders 
och Jenny, som möts på ett bibliotek och börjar diskutera två dia-
gram som Anders funnit i en bok. Diagrammen, som också återfinns 
som illustrationer i själva provet, föreställer koldioxidutsläppen re-
spektive medeltemperaturen i jordens atmosfär mellan 1860 och 
19904. Det är de fiktiva tolkningar av diagrammen som provkon-
struktörerna låtit Anders och Jenny göra som Elsa, Elna och Ammie 
diskuterar i utdraget. Berättelsen om Anders och Jenny ska beskriva 
en situation från livet utanför skolan; något som kan sägas känne-
teckna PISA-uppgifter generellt. Vad detta får för betydelse i elever-
nas möten med uppgifterna är ett viktigt tema i denna avhandling. 
Mötenas infärgning av det sätt som fiktiva elever i uppgifterna (så-
som Anders och Jenny) talar och agerar är ett annat. 

Innan samtalet ovan äger rum har Elsa, Elna och Ammie i mer 
än fem minuter diskuterat hur de ska förstå den här provfrågan 
och vad de själva förväntas göra med de två diagrammen. Allra 
                                                   
2 Text i referaten i denna avhandling som har det avvikande typsnittet Courier New  
 innebär att eleverna läser innantill från provtexten. 
3 Varje provuppgift består i sin tur av flera frågor. Hur provfrågorna valdes ut redogörs för 
i kapitel fyra. 
4 Uppgiften Växthus samt övriga två provuppgifter finns i bilaga 1. 
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störst svårighet tycks ordet ”stöder”5 i provfrågans formulering er-
bjuda, något som verkar väsentligt för att gruppen ska komma vi-
dare med den här provuppgiften. Hur orden i uppgifterna samspe-
lar med de kontexter de placerats i, hur de används i de språkspel 
som uppstår, och hur deras innebörd förhandlas av eleverna i mö-
tena, är ytterligare ett av avhandlingens teman. Dessa teman, eller 
trådar, avhandlas på olika sätt i de tre artiklar som avhandlingen 
bygger på, och vävs ihop i denna omslutande kappatext. 

Sett från det utbildningsvetenskapliga fält som kallas naturveten-
skapernas didaktik, inom vilket denna avhandling rör sig, kan sam-
talet ovan vid en första anblick kanske verka vardagligt eller intet-
sägande. Samtidigt vill jag påstå att situationen är typisk för de 
möten med provfrågor i naturvetenskap som ägde rum i studien. 
Trots detta, eller kanske just därför, menar jag att situationen er-
bjuder möjligheter att studera vad elever faktiskt gör när de löser 
PISA-uppgifter i naturvetenskap. Utifrån detta kan vi, forskare och 
lärare, bättre förstå vad denna slags problemlösning i naturveten-
skap innebär. Det är sådana aspekter av kunnande som jag har 
studerat, vilka inte uppenbart ingår i den konstruktion av kun-
skapsbegreppet som kommuniceras i resultaten från kunskapsmät-
ningar. Ser vi dessutom händelsen som en samkonstruktion mellan 
alla de aktörer vars handlingar vävs samman i detta möte – både 
mänskliga (elever, provkonstruktörer, policyskapare, provrättare) 
och icke-mänskliga (papper, pennor, diagram, rum, stolar, luft) 
kan vi även börja tala om vad till exempel provuppgiften, provsi-
tuationen eller kunskapsmätning i stort gör med eleverna – och 
med de andra aktörerna. På ett övergripande plan är det denna 
dubbelriktade rörelse, denna samkonstruktion, jag har intresserat 
mig för. I studiet av detta är det särskilt två teoretiska perspektiv 
eller inriktningar, en sociokulturell och en sociomateriell, som in-
spirerat, färgat och förflyttat min förståelse av PISA:s kunskaps-
mätning i naturvetenskap. Innan detta resonemang fördjupas be-
hövs emellertid några rader om varför denna studie gjorts – och 
varför just om PISA? 
                                                   
5 Stöder är enligt Svenska akademins ordlista en likvärdig variant av ordet ”stödjer” och är 
den stavning som användes i provfrågans svenska version. Att detta ändå nämns här beror 
på att det i flera sammanhang då min forskning presenterats uppkommit frågor om huru-
vida ordvalet ”stöder” är korrekt. 
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Sjunkande resultat i en utfallsbaserad och individorienterad 
kunskapsdiskurs 
Ett återkommande inslag i diskussionen om den svenska skolan har 
under 2000-talet varit elevernas försämrade resultat i internationel-
la kunskapsmätningar. Som jag återkommer till längre fram har 
detta i sin tur bidragit till en mängd reformförslag och genomförda 
reformer: bland annat införandet av en ny lärarutbildning, ett nytt 
betygsystem, en reviderad läro- och kursplan för grundskolan, en 
disciplinutredning om skolan6 och en internationell skolkommis-
sion ledd av OECD (The Organisation for Economic Co-operation 
and Development)7. Det större forskningsprojekt som denna av-
handling är en del av, Perspectives on large-scale studies (PELS)8, 
beviljades redan 2008 forskningsmedel från Vetenskapsrådet för 
att närmare undersöka det som redan då syntes vara en nedåtgåen-
de trend för resultaten i naturvetenskap enligt internationella mät-
ningar. Syftet med PELS-projektet var att med såväl kvantitativa 
re-analyser av data från internationella kunskapsmätningar som 
med analyser av mer kvalitativt orienterade datainsamlingar bidra 
till förståelsen av varför resultaten såg ut som de gjorde. Till denna 
senare del är min avhandling ett bidrag.  

Uppgiften, mitt forskningsproblem, är alltså att öka kunskapen 
om hur vi ska förstå elevernas resultat i naturvetenskap. Hur un-
dersöker man något sådant? Vad kan vara väsentligt att studera för 
att förstå mer än vad som redan framgår av den omfattande resul-
tatrapportering som internationella kunskapsmätningar redan pro-
ducerar (e.g. Skolverket, 2007; 2013)? Prov konstrueras, kunska-
per mäts och bedöms, resultat rapporteras. Är det inte tillräckligt?  

Tidigt i avhandlingsprocessen stod det klart att jag ville närma 
mig problemet med att förstå resultaten genom att studera PISA:s 
provuppgifter i samspel med elever. Jag ville undersöka hur elever 
kunde tänkas uppfatta och förstå provfrågorna, vilka olika pro-
blem som kan uppstå i en provsituation när elever sitter själva och 
löser uppgifter, ja, vad som sker i själva mötet mellan uppgift och 
elev. En tidigt väckt epistemologisk och metodologisk utgångs-
                                                   
6 Regeringens pressmeddelande finns på http://www.regeringen.se/sb/d/18278/a/234870 
7 Regeringens pressmeddelande: http://www.regeringen.se/sb/d/18279/a/231852 
8 PELS presenteras på http://www.mah.se/Forskning/Sok-pagaende-forskning/Perspectives-
on-large-scale-studies-and-students-achievements-in-science-in-a-longitudinal-context-
PELS/ 
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punkt för detta arbete är att människors tankar inte kan studeras – 
däremot deras tal och handlingar. Som redan framgått blev det me-
todologiska valet (som närmare beskrivs i kapitel fyra) att låta ele-
ver arbeta med provuppgifter i grupp, så som Elsa, Elna och Am-
mie gör i kapitlets början, för att just tal och handlingar skulle 
kunna studeras. Allteftersom min analys av dessa möten fortgått 
har de alltså antagit formen av samkonstruktioner, i vilka världen 
konstitueras som en samhandling mellan människa och den omgi-
vande materialiteten. Där ses människan inte som den enda aktö-
ren med handlingskraft eller ens som dess centrum (Latour, 1999; 
Lenz Taguchi, 2012).  

En av de forskare som fått stor betydelse för mitt avhandlingsar-
bete är Radhika Gorur vid Victoria University i Melbourne, Au-
stralien. Hon har i en av sina studier av PISA kallat kunskapsmät-
ningen för vår tids Delfiska orakel (Gorur, 2011a). Hon skriver: 

 
PISA appears to have become a modern day Delphic Oracle 

which governments consult to get policy direction. Appearing 

unbiased and neutral, it speaks in a detached manner in terms 

of ‘facts and figures’, giving policy makers information about 

their own countries from its lofty vantage point. To what extent 

is this reliance on PISA—this faith in PISA—justified? How 

does PISA acquire this Apollonic voice to speak about the 

world’s education systems? What is the nature of this 

knowledge, and how is it produced? (Gorur, 2011a, s. 77) 

 
Gorurs poäng är inte att PISA:s mätningar är oviktiga eller bör ses 
som osanningar (Gorur & Wu, 2014; se även Gorur, 2014b), utan 
att de måste ses utifrån de specifika förutsättningar och begräns-
ningar som sådana mätningar har. Samtidigt uttrycker OECD, som 
konstruerar och tillhandahåller PISA, i sina egna analyser att PISA 
”has become the world’s premier yardstick for evaluating the qua-
lity, equity and efficiency of school systems” (OECD, 2013b, för-
ordet). I Sverige utsågs OECD att leda den skolkommission som 
alliansregeringen 2014 tillsatte i syfte att förbättra svenska elevers 
kunskapsresultat. En sådan position manar till djupare analys, vil-
ket också flera av de som beforskat PISA:s utbildningspolitiska roll 
hävdar (Grek, 2009; Sellar & Lingard, 2013).  
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Gorur (2011a; 2014b), och andra med henne (exempelvis Gorur 
& Wu, 2014; Morgan, 2011; Sjøberg, 2012; Uljens, 2007), menar 
att en viktig utgångspunkt för att förstå PISA är att OECD är en 
intresseorganisation för ekonomisk tillväxt9. Att OECD ändå in-
tresserar sig för kunskapsmätning beror på att organisationen ser 
ekonomisk utveckling som tätt förknippad med medborgarnas 
kunskaper (Rizvi & Lingard, 2006). Detta har lett till bland annat 
att mätinstrumentet PISA tagits fram (från år 2000)10.  

I PISA mäts elevers kunskaper och förmågor (knowledge and 
skills)11 inom områdena läsning, matematik och naturvetenskap12 i 
termer av vad som på engelska kallas literacy13. Mätningen, som 
sker var tredje år, genomfördes i senaste omgången av en halv mil-
jon elever i 65 länder (OECD, 2013a, s. 21). Dessa representerade i 
sin tur 28 miljoner femtonåringar i tiotusentals skolor världen 
över, vilket alltså gör PISA till en mycket omfattande kunskaps-
mätning. Det är viktigt att redan här klargöra att resultaten från 
storskaliga mätningar som PISA inte används för att uttala sig om 
enskilda elevers kunskaper. PISA:s syfte är att utvärdera de delta-
gande skolsystemens kvalitet mer generellt, vilket exempelvis av-
speglas i de jämförelser mellan olika länders resultat som görs efter 
varje mättillfälle (exempelvis i OECD, 2007; 2013b), bland annat i 
resultattabeller14. Dock grundar sig resultaten givetvis på enskilda 
elevers svar på provfrågorna. 

De svenska resultaten i PISA 2012 orsakade nationell chock och 
förstämning. Dagens Nyheter rubricerade till exempel sin första ar-
                                                   
9 OECD består av 34 av världens rikaste länder; de flesta av EU-länderna, USA, Kanada, 
Australien och Nya Zeeland samt Island, Norge, Schweiz, Turkiet, Israel, Japan, Korea, 
Chile och Mexiko; se http://www.oecd.org/about/membersandpartners/list-oecd-member-
countries.htm 2014-06-17. 
10 Samt Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC). 
11 En redogörelse för hur dessa begrepp används i avhandlingen finns sist i detta kapitel. 
12 PISA mäter tillfälligt även andra områden. I PISA 2012 mättes även Problem Solving. 
Financial literacy utgjorde då ett valbart mätområde. 
13 Skolverket (2007, s. 29) skriver angående det engelska begreppet literacy: ”Det är svårt 
att finna en adekvat översättning av literacy-begreppet. Vi har valt att använda begreppen 
naturvetenskap, läsförmåga och matematik, eftersom de är både bekväma och begripliga. 
Man bör dock hålla i minnet att literacy inom de olika delområdena är väsentligt bredare 
än motsvarande skolämnen. Målet med PISA är inte primärt att utvärdera elevers förmåga 
att återge faktakunskaper i relation till skolämnen och styrdokument. Målet är i stället att 
utvärdera hur elever omsätter sina kunskaper i olika sammanhang”. 
14 OECD samlar även in data om skolsystemens ”input” (ekonomi, lärartäthet etc.) vilket 
publiceras årligen i Education at a Glance. 
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tikel om PISA-resultaten ”Sverige sämst i klassen”15. I artikeln in-
tervjuades Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén. Hennes ytt-
rande i intervjun kan sägas väl representera de tolkningar som 
kommit att dominera debatten efter Skolverkets presskonferens där 
resultaten offentliggjordes: 

 
Vi förlorar på alla fronter och befinner oss i ett mycket kritiskt 

läge. Sverige tappar ju både de elever som har det allra tuffast 

och de högpresterande. Resultaten sjunker som en sten i de här 

rapporterna.  

 

Med ”alla fronter” menar Sirén troligtvis att PISA-resultaten sjun-
kit på mätningens alla tre områden: eleverna hade lägre resultat än 
tidigare i såväl naturvetenskap som matematik och läsning och 
denna förändring i PISA var till skillnad från föregående mätom-
gång statistiskt säkerställd.  

PISA-resultat har inte minst efter den senaste mätningen 2012 
kommit att få enormt inflytande i svensk offentlig debatt16. Mät-
ningen beskrivs i riksmedia som ”enormt viktig” (SR Ekot, 3 de-
cember 2013)17 och resultatrapporteringen ledde bland annat till en 
riksdagsdebatt för att diskutera den allvarliga situationen i skolan 
(SR Ekot, 17 december 2013)18. Bilden av skolan i Sverige – hur väl 
de elever och lärare som befolkar skolan lyckas i sitt dagliga arbete 
– vill jag därför påstå med tiden ha blivit infärgad av och samman-
kopplad med svenska elevers prestationer i PISA. Samtidigt har 
PISA-mätningen politiskt fått sådan genomslagskraft att exempel-
vis politiska partier sätter som mål för skolan att Sverige ska vara 
”fem-i-topp” i OECD (exempelvis Socialdemokraternas Framtids-
plattform 201419). Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) for-
mulerar i sin matematiksatsning PISA 2015 att ”Sverige ska höra 
till de tio bästa OECD-länderna”20.  
                                                   
15 http://www.dn.se/nyheter/sverige/sverige-samst-i-klassen/2013-12-03. 
16 Vilket inte är unikt internationellt sett (se exempelvis Ertl, 2006; Kamens, 2013; Mor-
gan, 2011; Sjøberg, 2012; Takayama, 2008). 
17 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5722020 
18 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5735983 
19 Se http://www.svt.se/nyheter/val2014/socialdemokraterna-satter-mal-for-skolan 
20 Se “Information om satsningen” på 
https://secure.webforum.com/mattesatsningen/page.aspx?refid=9 (daterad 2012- 01-19). 
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Jag har här främst talat om den mediala återgivningen av PISA-
resultaten. Inom forskningen finns självklart ett större spektrum av 
tolkningar och förståelser av resultaten, dess orsaker och betydel-
ser. Till detta återkommer jag i kapitel två. Dock har det varit slå-
ende under de år som jag forskat om PISA, att oavsett var jag be-
funnit mig – på Bok- och biblioteksmässan, i möte med skolledare 
och lärare, i Almedalen eller på forskningskonferenser – så finns en 
stark uppfattning om att svenska elevers kunskaper faller, alterna-
tivt försämras (generellt), och att PISA-resultat är obestridliga. Det-
ta är grunden för den vilja att pröva och utmana gränserna för hur 
vi gemensamt kan tala och tänka om kunskapsmätning, som är att 
betrakta som avhandlingens viktigaste bidrag.  

Ytterligare ett skäl att intressera sig för mätningarna är att PISA 
betraktas som evidens för utvecklingen på skolområdet (Minten & 
Lindvert, 2011), vars resultat därmed används som underlag för 
politiska beslut som rör utbildning. Exempelvis hämtades inspira-
tion från länder med höga PISA-resultat till underlaget (SOU 
2008:109) för att genomföra förändringar av den svenska lärar-
utbildningen.  

Här kan nämnas att Sverige utöver PISA också deltar i flera 
andra internationella kunskapsmätningar, däribland TIMSS, 
PIRLS, ICCS och ESLC21. Dessa syftar till att mäta elevers kunska-
per på olika nivåer i skolsystemet i bland annat naturvetenskap, 
matematik, läsning, medborgarkunskap och engelska. Flera av des-
sa mätningar har även de visat en nedåtgående trend för svenska 
elevers resultat under 2000-talet, dock inte utan undantag eller helt 
samstämmigt (Skolverket, 2014)22. För naturvetenskap rapporterar 
exempelvis PISA kraftigt sjunkande resultat under 2000-talet 
(Skolverket, 2013), medan nedgången i TIMSS var störst mellan 
1995 och 2003, och därefter har planat ut (Skolverket, 2012). För 
yngre elever har resultaten i naturvetenskap enligt TIMSS under de 
senaste åren höjts (Skolverket, 2012). Att resultaten är medelvär-
                                                   
21 TIMSS: Trends in Mathematics and Science Study; PIRLS: Progress in International Reading Lit-
eracy Study; ICCS: International Civic and Citizenship Education Study; ESLC: European Survey of 
Language Competences. 
22 I det som kallas medborgarkunskap och i engelska har svenska elever i 2000-talets mät-
ningar haft goda eller mycket goda resultat (Skolverket, 2014). 
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den innebär samtidigt att värdena rymmer mycket mer information 
än vad som uttrycks i ett medeltal23.  

Internationella jämförelser av kunskapsresultat är en global 
trend sedan flera decennier (Grek, 2009; Meyer & Benavot, 2013; 
Taylor, Rizvi, Lingard, & Henry, 1997). Daniel Pettersson (2008), 
som studerat internationella mätningars plats i svensk utbildnings-
politik, hävdar att ett skäl till detta är att enskilda stater upplever 
att delar av deras suveränitet har flyttats till den internationella 
arenan varifrån utbildningssystemen delvis tycks styras24. Parallellt 
med det ökade intresset för internationella jämförelser syns också 
en delvis ny kunskapsdiskurs med fokus på resultat (Biesta, 2010). 
Begreppet kunskapsresultat ser jag som en svensk motsvarighet till 
det engelska ”educational outcome”; ett begrepp, eller tankefigur, 
som främst handlar om mätbara resultat (Biesta, 2010) och som 
alltmer används i internationell utbildningspolitik (Grek, 2009; 
Martens, 2007). Det finns en pågående kritik av detta utfallsbase-
rade sätt att tänka kring utbildning från bland annat utbildningsfi-
losofiskt håll. Gert Biesta (2010) frågar sig om utfallsdiskursen får 
oss att glömma utbildningens vidare syften. Sådana syften handlar 
enligt Biesta om hur individer måste bli till både som subjekt och 
som medborgare, om demokratisk fostran, respekt och tolerans, 
estetiska uttrycksformer och mer därtill. Det är kanske inte uppen-
bart att resultaten i internationella kunskapsjämförelser rapporte-
ras utan hänsyn till vilka länder som har bild, slöjd, musik, sam-
levnad och klassråd på schemat, som ett led i dessa vidare syften.  

Den unika betydelse som PISA har givits är en konsekvens, inte 
bara av mätningens omfång, utan även av hur ovanstående utfalls-
baserade utbildningsdiskurs framgångsrikt produceras och repro-
duceras i samhället (Biesta, 2010). Enligt Daniel Tröhler (2013) 
samspelar PISA, i kraft av ”siffrornas opartiskhet” (Popkewitz, 
2011), med starkt framväxande ekonomiska, statistiska, medikali-
serade och alltmer individorienterade diskurser om utbildning. 
OECD har ett uttalat intresse för att med hjälp av PISA och andra 
statistiska mätverktyg påverka policy på utbildningsområdet i vissa 
                                                   
23 Exempelvis har den högst presterande gruppen elever (den 95:e percentilen) i PISA na-
turvetenskap haft konstanta resultat i PISA-mätningarna, medan resultaten för ”låg-” och 
”medelpresterande” grupper sjunkit i förhållande till andra. Detta medför att det totala 
medelvärdet sjunker. Se vidare Davidsson, Karlsson & Oskarsson (2013).  
24 Genom exempelvis att gemensam policy tas fram för olika områden. 
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specifika avseenden (OECD, 2013a; Rizvi & Lingard, 2006). And-
reas Nordin (2012), som har studerat kunskapsdiskurser i policy-
dokument i Sverige och Europa, bekräftar i sin avhandling hur ta-
let om kunskap förändrats mot ett fokus på individuell och mätbar 
kunskap. Han pekar även på att jämförelsen som metod eller tek-
nologi förstärkt idén om att utbildningssystemet befinner sig i kris 
(ibid). Jämförelsens metoder manar även till en slags ”horse-race 
mentality” (Kamens, 2013) – en tävlingsinstinkt enligt vilken allt 
annat än prestationer i topp räknas som nederlag. Samtidigt skapar 
jämförelsen också intressanta spänningar och problem varav flera 
kommer att diskuteras i denna avhandling.  
 
Förhållningssätt till forskning och till PISA  
Mitt avhandlingsarbete har präglats av både sociokulturella teori-
perspektiv och av de epistemologiska och ontologiska perspektiv 
som framhålls i främst Bruno Latours vetenskaps- och teknikstudi-
er (Latour, 1999; 2005)25. I kommande kapitel kommer jag att för-
djupa vad detta innebär i relation till avhandlingens syfte. Redan 
här behöver dock nämnas några huvuddrag som har betydelse för 
fortsättningen. Dessa inverkar såväl på hur jag ser på mitt eget 
forskningsarbete, som hur jag förstår kunskapsmätningar.  

En sociokulturell inriktning innebär att skeenden ses som situera-
de i sitt specifika historiska, sociala och kulturella sammanhang. I 
varje sådant sammanhang kan de tillskrivas och producera mening. I 
sådana meningsskapande aktiviteter ses alla de materiella och intel-
lektuella verktyg som används, inte bara som betydelsefulla, utan 
även som begränsande. Den forskningsprocess som föregått och på-
gått under detta avhandlingsskrivande måste därmed förstås utifrån 
den sociokulturella kontext den växt fram, alltså i dialogisk växel-
verkan med de människor, teorier, tekniska instrument, normer, er-
farenheter, språk och tidsaspekter som sammanstrålat i och med det-
ta. På samma sätt förstås PISA:s kunskapsmätning. 

Latour (1999) betonar att forskning är en utpräglat social pro-
cess. Viktigt blir då att denna process redovisas och synliggörs, 
                                                   
25 Vetenskaps- och teknikstudier kallas på engelska Science and Technology-studies (STS). 
Denna förkortning används även för Science, Technology and Society, en forskningsinrikt-
ning vars fokus är naturvetenskapernas och teknikvetenskapernas nära relation till samhäl-
let och betydelsen av ett etiskt förhållningssätt som därav följer. Det är inte denna senare 
inriktning som avses i min text. 
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snarare än att tonas ned i strävandet efter vetenskaplig objektivitet 
(Sismondo, 2010). Ett exempel är Radhika Gorurs studier av PISA 
(Gorur, 2011a; 2011b) vilka tar sin utgångspunkt i vetenskaps- 
och teknikstudier. I dessa ses PISA som ett slags vetenskapligt gö-
rande i vilket Gorurs forskningsintresse är att packa upp själva den 
process i vilken fakta om elevers kunskaper blir till.  

Den vetenskapliga processen måste enligt Latour ses som sam-
manflätad med de materiella omständigheter i vilka den vetenskap-
liga produktionen sker (Latour, 2005)26. Inom vetenskaps- och 
teknikstudier används ordsammansättningen sociomateriell för att 
beskriva denna sociala och materiella process (Åsberg, Hultman, & 
Lee, 2012). Händelser studeras därför som sammankopplade med, 
eller som delar av, sociomateriella betingelser. Kunskapsmätning 
genom PISA, den provkonstruktion i och om naturvetenskap och 
den datainsamling av elevresultat som görs inom ramen för det, ser 
jag som samhandlingar med och av sådana betingelser. 

Genom de fysiska mötena som konstruerats mellan 15-åringar 
(dvs. elever i ”PISA-åldern”) och provuppgifter, så som Elsa, Elna 
och Ammies arbete med Växthus, har jag närmare velat studera 
villkor för olika sätt att uppfatta och besvara provfrågor i och om 
naturvetenskap. Med villkor menar jag observerbara sociomateriel-
la omständigheter och betingelser som vävs in i meningsskapan-
det/besvarandet av uppgifterna – både som finns ”i” uppgifterna 
och ”i” omgivningen: specifika ords betydelser, illustrationer, ljud, 
material, associationer till händelser etc. 

Parallellt med detta har jag i avhandlingsarbetet ägnat mig åt att 
försöka förstå företeelsen PISA. Som ett bakgrundsmaterial har 
därför även textanalyser gjorts av ramverk och rapporter som 
OECD producerat inom ramen för PISA. Avsikten har varit att för-
söka sätta ord på den rationalitet, eller som Tom Popkewitz (2004) 
kallar det, det förnuftssystem (system of reason) som PISA utgörs 
av och handlar inom eller utifrån. Att göra det handlar i någon 
mening om att försöka förstå vilka antaganden ett sådant förnufts-
system bygger på, om än oftast implicit. Vägen dit har förstås 
handlat lika mycket om att klargöra och förstå mina egna anta-
                                                   
26 Latour (1999, s. 19) skriver att vetenskap är en “strange imbroglio of politics, science, 
technology, markets, values, ethics, facts”. 
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ganden om det som uppenbarligen intresserar både PISA och mig: 
kunskap, elever, naturvetenskap.  

Till min hjälp har jag använt en iakttagelse gjord av psykologen 
Martin Packer (2011)27. Han menar att vetenskapande inte kan ses 
som en homogen, universell metod eller ansats. Istället skiljer sig 
olika former av vetenskap genom: 
 

the kinds of entities that exist (ontological assumptions) and 

how we can know them (epistemological assumptions) [and 

that these] are in some sense ’embedded’ in the practices and in-

stitutions of a science (Packer, 2011, s. 31).  

 
Enligt detta sätt att se, kan olika antaganden om varat (ontologin) 
och kunskap (epistemologin) medföra olika slutsatser om hur exem-
pelvis ett visst problem ska undersökas och om hur resultaten bör 
tolkas. Denna iakttagelse har jag använt som utgångspunkt för att 
närma mig vad kunskapsmätning gör, kan vara och hur den kan för-
stås, men också för att förstå de spänningar och meningsskiljaktighe-
ter som förekommer inom exempelvis det naturvetenskapligt-
didaktiska och det utbildningsvetenskapliga fältet. Jag menar att 
PISA:s mätning av elevers kunskaper i och om naturvetenskap görs 
utifrån vissa inbäddade epistemologiska och ontologiska antagan-
den, vilka jag vill beskriva och analysera i denna avhandling. Ordet 
inbäddad ska inte förstås i någon essentiell mening. Det är menat att 
beskriva en förståelse av antaganden som sammanflätade, ofta im-
plicita utgångspunkter för arbetet i de särskilda sociomateriella 
praktiker i vilka de uppstår och ges betydelse.  
 
Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna avhandling är att lyfta fram några av de inbäd-
dade antaganden i PISA:s kunskapsmätningar i och om naturveten-
skap som kan bli synliga i elevers möten med uppgifter från själva 
provet och i de dokument i och genom vilka OECD beskriver och 
                                                   
27 I hans läsning av Thomas Kuhns klassiska verk The Structure of Scientific Revolutions 
(Kuhn, 1970). 
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genomför dessa28. Syftet kan omformuleras till tre för avhandlingen 
övergripande frågeställningar: 

 
1) Vilka epistemologiska och ontologiska antaganden finns in-

bäddade i PISA:s kunskapsmätning i och om naturveten-
skap? 

2) Vilken betydelse får dessa inbäddade antaganden i möten 
mellan provuppgifter i och om naturvetenskap och femton-
åriga elever? 

3) På vilka sätt kan avhandlingens teoretiska perspektiv bidra 
till att öka förståelsen för kunskapsmätningar i natur-
vetenskap? 

 
Avhandlingen gör inte anspråk på att kunna explicitgöra samtliga 
inbäddade antaganden som kunskapsmätning i och om naturveten-
skap omfattar. Utgångspunkten är PISA, men i vissa avseenden kan 
antaganden knytas till kunskapsmätning i en bredare bemärkelse, så 
som den definierades i detta kapitels inledning. Sådana kopplingar 
kommer att utredas i kapitel tio. Målet är att synliggöra de antagan-
den som blir tydliga genom de använda analysmetoderna (se vidare 
kapitel fyra). Fler kan givetvis finnas. Forskningsfrågorna kommer 
att besvaras dels genom avhandlingens artiklar, dels genom denna 
kappa. Detta innebär att avhandlingen inte är skriven som en sam-
manläggningsavhandling, eller som en monografi, utan som en slags 
hybrid mellan dessa båda former (c.f. Palmer, 2010). 

För att närma mig mitt forskningsproblem – att öka kunskapen 
om hur vi ska förstå elevernas resultat i naturvetenskap i internatio-
nella mätningar – har jag, som redan antytts, använt mig av olika 
men på flera sätt besläktade teoretiska angreppssätt. Annorlunda ut-
tryckt har jag studerat PISA, som företeelse och som möten, med 
olika glasögon. Det som sammanbinder avhandlingen är således inte 
en enhetlig teoretisk utgångspunkt, utan dess empiri. Poängen med 
att göra detta är att olika teoretiska angreppssätt, eller ingångar, gör 
det möjligt att se olika aspekter av det som studeras. Varje angrepps-
sätt innebär, som jag ser det, en slags rekonfiguration av datamateri-
                                                   
28 Dvs. i frisläppta uppgifter i naturvetenskap, i ramverkstexter och resultat- och analys-
rapporter från OECD. 
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alet, där delarna sätts samman enligt nya instruktioner och i vilken 
nya relationer och förståelser kan artikuleras.  

Vad menar jag då med att de teoretiska ingångarna (en sociokul-
turell och en sociomateriell) är olika men besläktade? De tre artik-
lar som ingår i avhandlingen har var och en undersökt frågor om 
hur man kan beskriva och förstå det som uppstår i elevers möten 
med PISA:s provuppgifter och de diskurser som omgärdar PISA. 
Fokus har efterhand förflyttats från en mer sociokulturell förståelse 
till en mer sociomateriell29: I min första ansats var elevernas me-
ningsskapande och ordens meningspotential centrala för analysen 
medan det var själva ordens och tingens handlingskraft som tog 
plats i de senare. Mycket kortfattat undersöker den första artikeln 
(Serder & Jakobsson, in review) språket som redskap i använd-
ning, den andra (Serder & Jakobsson, 2014) provuppgifterna som 
bärare av en viss typ av naturvetenskaplig kultur i relation till vil-
ken eleverna positionerar sig i mötena och den tredje (Serder & 
Ideland, in review) de situerade, sociomateriella villkoren i mötena. 
Annorlunda uttryckt handlar det om naturvetenskaplig förmåga 
eller naturvetenskapligt kunnande som först diskursiv, sedan som 
kulturell/social och sist som aktör (t.ex. agentisk, transformativ). 
Gemensamt är dock ett teoretiskt intresse i det situerade, det socia-
la och materiella i mötena. För att förklara hur dessa angreppssätt 
hänger samman vill jag använda metaforen ”familjelikhet” (family 
ressemblance). Som metafor har jag tagit den ur det sammanhang i 
vilket Ludwig Wittgenstein en gång formulerade det, och det ska 
därför ses utifrån denna särskilda avgränsning. Familjelikhet be-
skrivs i en passage av Filosofiska undersökningar (Wittgenstein, 
1967) i vilken Wittgenstein vill klargöra vad han menar med ordet 
”spel” i ett annat av hans mycket använda begrepp – språkspel30: 

 

 Consider for example the proceedings that we call "games". I 

mean board-games, card-games, ball-games, Olympic games, 

and so on. What is common to them all? -- Don't say: "There 

must be something common, or they would not be called 

                                                   
29 En liknande förflyttning beskriver Anna Palmer i sin avhandling Att bli matematisk 
(Palmer, 2010), men där från Judith Butlers diskursteoretiska begreppsvärld till Karen Ba-
rads agentiella realism.  
30 Språkspel används som analytiskt verktyg i en av avhandlingens artiklar (Serder & Ja-
kobsson, in review). 
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'games' "-but look and see whether there is anything common 

to all. -- For if you look at them you will not see something that 

is common to all, but similarities, relationships, and a whole se-

ries of them at that. (§66) 

 

I can think of no better expression to characterize these similari-

ties than "family resemblances"; for the various resemblances 

between members of a family: build, features, colour of eyes, 

gait, temperament, etc. etc. overlap and criss-cross in the same 

way.-And I shall say: 'games' form a family. (§67) 

 
Familjelikheter innebär alltså att olika element hör ihop genom 
delvisa likheter och skillnader, som varierar inbördes. På så sätt 
menar jag alltså att angreppssätten, eller ingångarna, i denna av-
handling tillhör en familj av teorier.  

För att organisera beskrivningarna av de antaganden och per-
spektiv som avhandlingen undersöker bygger jag min argumenta-
tion runt PISA-mätningens vad och hur. Mätningens vad kopplas i 
det här fallet till naturvetenskaplig kunskap, den naturvetenskap-
ligt kunniga människan och naturvetenskapens roll i världen. Vad 
är viktig kunskap enligt PISA? Hur framställs den elev som kan na-
turvetenskap? Mätningens hur är det sätt som provet mäter, just de 
uppgifter med vilka provet mäter, just de diskurser som används 
och just de situationer från verkliga livet som introduceras.  
 
 Avhandlingens form, tillblivelse och disposition 
Avhandlingen består av en kappa samt tre artiklar som var och en 
studerar och problematiserar aspekter av det jag alltså beskriver 
som inbäddade antaganden i PISA:s kunskapsmätning. Artiklarna 
har skrivits fram med stöd av, och i vissa skeden gemensamt med, 
mina medförfattare Anders Jakobsson och Malin Ideland.  
 

I. Serder, M. & Jakobsson, A. (in review): Language Games 
and Meaning as Use in Student Encounters with Scientific 
Literacy Test Items. Inskickad 2014-10-16 efter en första 
granskningsomgång till Science Education. 

 

29



 30 

II. Serder, M. & Jakobsson, A (2014): “Why bother so in-
credibly much?” Student perspectives on PISA science as-
signments. Cultural Studies of Science Education. DOI: 
10.1007/s11422-013-9550-3. 

 
III. Serder, M. & Ideland, M. (in review): PISA Truth Effects: 

The Construction of Low Performance. Inskickad 2014-
09-26 till Discourse: The Cultural Politics of Education. 

 
I ett sent skede tog jag beslutet att skriva avhandlingskappan på 
mitt eget modersmål, svenska. Det har gett mig en möjlighet att 
formulera och skriva om de möten som skett med PISA, med och 
på det språk som främst har använts. De artiklar som inkluderas är 
däremot skrivna på engelska och publicerade/under granskning i 
peer-review-granskade internationella tidskrifter31. Till skillnad 
från gängse former för sammanläggningsavhandlingar har artiklar-
na här integrerats i avhandlingstexten, för att ges större utrymme32. 
Samtliga artiklar inleds med en kort sammanfattning/ett abstract. 

Avhandlingen har disponerats så att det mellan artiklarna info-
gats två reflexiva metakapitel (kapitel sex och åtta). Uppgiften för 
dessa är att binda ihop de tre artiklarna, så att sambandet mellan 
dem och lärdomarna de fört med sig in i varandra kan diskuteras. 
Genom dessa ska de teoretiska perspektiven och de rekonfiguratio-
ner dessa innebär förtydligas. Dessa metakapitel kallas därför 
övergångar. De är också tänkta som en reflektion över, och ett tyd-
liggörande av, processen som lett fram till att det slutligen blev just 
dessa tre fokus. Betoningen på reflexivitet innebär att dessa kapitel 
mer än övriga präglas av min egen röst. Övergångarna är att be-
trakta närmast som en slags dialogiskt tänkta hybrider av teori-
resultat-diskussion. Detta innebär att gränserna för avhandlingens 
olika delar avsiktligt upplösts något för att åter sammanfogas på 
nya sätt i övergångarna. 
                                                   
31 Utöver dessa har avhandlingsarbetet resulterat i ytterligare två publikationer: en artikel 
på svenska i tidskriften Utbildning & Demokrati med titeln Att förstå naturvetenskapliga 
kunskapsmätningar utifrån en sociokulturell teoriram (Serder, 2013) samt ett bokkapitel i 
en dansk lärarutbildningsantologi (Klitmøller & Sommer, 2015) med titeln PISA: proble-
met med en metaundersøgelse (Serder & Ideland, 2015).  
32 En av inspirationskällorna är Åsa Ståhls och Kristina Lindströms avhandling Patchwor-
king publics in the making (Lindström & Ståhl, 2014). 
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I nästföljande kapitel kommer det undersökta fältet kunskaps-
mätningar i naturvetenskap och de utgångspunkter som finns för 
kunskapsmätningspraktik generellt, och sedan mer specifikt i PISA, 
att beskrivas. Kapitlet inleds med en mer tekniskt orienterad 
genomgång av internationella kunskapsmätningar och hur PISA 
genomförs.  

 
Begreppen kunskap och förmåga 
Det är svårt att tala om kunskapsmätning utan att diskutera kun-
skapsbegreppet. Eftersom i synnerhet begreppen kunskap och för-
måga har en särskild betydelse i den svenska läroplanen, Lgr11 
(Skolverket, 2011), vill jag förtydliga hur de används i min text.  

I de internationella PISA-dokument som jag har studerat före-
kommer flera termer som tangerar kunskapsbegreppet, exempelvis 
”knowledge”, ”skills”, ”capacity” och ”ability”. De två första bör 
enligt uppslagsverk översättas till ”kunskap” och ”färdighet” (al-
ternativt ”skicklighet”, ”förmåga”), medan båda de sista kan över-
sättas till ”förmåga”. Kort uttryckt känns samtliga igen från de se-
naste årtiondenas svenska läroplaner, där de på olika sätt har före-
kommit både i målbeskrivningar för undervisningen, i bedöm-
ningsanvisningar och i det som i Lgr 11 benämns kunskapskrav33. 
Mitt intryck är dock att begreppet förmåga, vilket i encyklopedisk 
mening refererar till inre egenskaper, har fått en ökad betydelse i 
svensk utbildningsdiskurs. Möjligen kan detta förstås utifrån de 
ökade krav på bedömning som finns i skolan och betoningen på att 
det visserligen är kunskaper som ska bedömas (jämför ”kunskaps-
resultat”), men detta genom att eleverna utvecklar, och uppvisar, 
förmågor. Kanske kan man påstå att det har skett en diskursiv 
glidning, där det som tidigare benämndes som kunskaper alltmer 
har övergått till att beskrivas som förmågor. Detta är dock ingen-
ting som jag har studerat närmare. 

Helt säkert är att det inte existerar något enhetligt sätt att be-
skriva vad som är kunskap, vad som är förmåga, eller vari skillna-
derna mellan de båda består. I denna avhandling kommer begrep-
pen att användas dels så som de förekommer i de skrifter och artik-
lar som studerats, dvs. som citat (eller hänvisning till sådana), dels 
                                                   
33 I exempelvis Gustavsson (2002) och Carlgren (2012) finns intressanta reflektioner av 
kunskapsbegreppet i svenskt läroplansarbete, för vilket utrymmet här inte räcker. 
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som in i varandra flytande begrepp som beskriver kunnande (se vi-
dare kapitel tre). Begreppen refererar alltså inte till Lgr11. Min 
förhoppning är att istället framhäva att kunskap och förmåga är 
just mångtydiga begrepp, som är under ständig konstruktion.  
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2. INTERNATIONELLA KUNSKAPS-
MÄTNINGAR, PISA OCH SCIENTIFIC 
LITERACY 

Detta kapitel beskriver det fält till vilket avhandlingen avser att bi-
dra med kunskap, det vill säga internationella kunskapsmätningar i 
naturvetenskap. I den senare delen av kapitlet redogörs kortfattat 
för de naturvetenskapligt-didaktiska forskningsfält som angränsar 
till mitt avhandlingsarbete.  

Jag påstod i föregående kapitel att PISA-mätningens vad och hur 
är kopplat till de inbäddade antaganden om kunskap och mätning 
som görs i OECD:s ramverk för PISA. Dessa antaganden kommer 
jag att diskutera i avhandlingens sista kapitel, medan detta kapitel 
kan betraktas som en bakgrund. Därför beskrivs här kortfattat 
kunskapsmätningar generellt, deras plats i svenskt utbildningsvä-
sen, samt hur PISA, i kraft av avhandlingens fokus, görs och be-
skriver sig själv. För detta tas hjälp av citat om PISA som gjorts av 
OECD. Dessa har valts ut för att illustrera de begrepp, procedurer 
och argument som behandlas i texten34. I samband med detta redo-
                                                   
34 Att ge en fullständig beskrivning av PISA i all dess komplexitet är inte möjligt inom ra-
men för denna avhandling. Exempelvis kan nämnas att den svenska PISA-rapporten för 
mätningen 2012 (Skolverket, 2013b) omfattar 163 sidor och den internationella beskriv-
ningen av samma mätning (OECD, 2013a) 265 sidor. Den tekniska rapporten är 419 sidor 
(OECD, 2009a). Detta kapitel ska därför betraktas som en översikt och ett urval av de 
aspekter av PISA som ges betydande plats i ramverk, resultatrapportering och analyser 
samt i forskningen kring PISA. Min strävan har varit att ge en översiktlig bild med ut-
gångspunkt i den omfattande forskning jag tagit del av, men som beskrivning hade den 
alltid kunnat göras annorlunda. För ytterligare detaljer och för en ”inifrån”-berättelse om 
PISA hänvisas till de skrifter av OECD och Skolverket som i detta kapitel används som 
källor. 
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görs även för den kritik som forskarsamhället fört fram avseende 
PISA-mätningens validitet och reliabilitet. Syftet är alltså att ge en 
bakgrund till de inbäddade antaganden om kunskap och värld, 
som omfattas i OECD:s beskrivningar av PISA.  

  
Internationella kunskapsmätningar och Sveriges  
deltagande i dessa 
I inledningen framhölls att internationella kunskapsmätningar och 
deras utfall i form av kunskapsresultat tycks vävas ihop med och få 
betydelse för bilden av det dagliga arbetet i den svenska skolan. 
Några generella klargöranden kan därför vara på plats: Frågan om 
naturvetenskap ska undervisas i grundskolan och hur detta ska gö-
ras har ur ett svenskt perspektiv diskuterats och förändrats i olika 
riktningar alltsedan folkskolans införande 1842 (Hultén, 2008). 
Detsamma gäller idealen och instruktionen för hur naturvetenskap-
liga – och andra – kunskaper ska mätas och bedömas (Lundahl, 
2006). Slutligen var svensk utbildning givetvis påverkad av interna-
tionella influenser långt innan PISA:s mätningar började år 2000 
(Hultén, 2008; Lundahl, 2006).  

Utbildningshistorikern Daniel Tröhler menar att PISA:s framväxt 
måste ses i ljuset av efterkrigstidens globala kapplöpning om tek-
nologiska framsteg. Den genomsyrades av tanken att samhällelig 
framgång uppnås genom att en nations medborgare har goda kun-
skaper i naturvetenskap, matematik och teknik vilken enligt Tröh-
ler (2013) blev avgörande för de internationella kunskapsmätning-
arnas tillkomst. Samtidigt inspirerades dessa bland annat av de 
framgångsrika mätningar och graderingar av individers intelligens 
som vann mark under 1900-talets första hälft (Morgan, 2009). En 
mängd internationella kunskapsmätningar med syfte att mäta ele-
vers kunskaper och utbildningsystemens kvalitet har alltsedan dess 
konstruerats, av vilka flera nämndes i inledningen. I naturveten-
skap är de största för närvarande, utan tvivel, TIMSS (Trends in 
Mathematics and Science Study) och PISA (Programme for Interna-
tional Student Assessment). Sverige deltar i båda, vilka med jämna 
intervall mäter kunskaper i matematik och naturvetenskap hos ele-
ver i grundskoleåldern.35  
                                                   
35 http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/internationella-studier utdraget 2014-
04-25. PISA mäter även läsning.  
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Likheter och skillnader mellan PISA och TIMSS 
De två stora kunskapsmätningarna på området naturvetenskap 
skiljer sig åt på några väsentliga punkter. Som redan nämnts kon-
strueras PISA av OECD, vars intensifierade engagemang i utbild-
ning under 1990- och 2000-talen grundade sig i vad som sågs som 
en framväxande kunskapsbaserad ekonomi (OECD, 1996; Rizvi & 
Lingard, 2006). Det kunskapssamhälle som skulle byggas förvän-
tades kunna uppnå konkurrensfördelar på den globala marknaden 
genom att väva in vissa kunskapsvärden i den alltmer konkurrens-
utsatta industriella produktionen (Nordin, 2012). På så sätt kunde 
OECD med PISA:s hjälp säkerställa utbildningens roll som ”the 
acquisition of competencies and skills in a knowledge based eco-
nomy” (Morgan, 2009, s. 196). Detta blir synligt i PISA-
rapporterna genom argument för mätningen såsom att: 
 

It is now recognised that the future economic and social well-

being of countries is closely linked to the knowledge and skills 

of their populations (OECD, 2009a, s. 3). 

 
TIMSS, å andra sidan, konstrueras av en forskarsammanslutning 
vid namn IEA (International Association for the Evaluation of 
Educational Achievement)36. Den startade 1958 och har därmed en 
längre historia sett till utbildningsfrågor. IEA har hittills produce-
rat ett trettiotal mätningar, däribland TIMSS föregångare FISS 
(First International Science Study) som ägde rum 1970–1971 och 
SISS (Second International Science Study) som genomfördes 1983–
198437. 

Syftet med IEA:s studier är, i likhet med PISA, att utifrån inter-
nationella, longitudinella jämförelser dra slutsatser om länders ut-
bildningsresultat. Medan PISA mäter 15-åringars kunskaper har 
TIMSS fokus på två åldersgrupper, vilka sinsemellan kan jämföras 
mellan två efterföljande TIMSS-mätningar: årskurs 4-elevers re-
spektive årskurs 8-elevers kunskaper i naturvetenskap och matema-
tik38. Mätningen i TIMSS baseras på sådana kunskaper och förmå-
                                                   
36 www.iea.nl 
37 http://www.iea.nl/completed_studies.html utdraget 2014-06-23. 
38 Det finns även TIMSS Advanced som riktar sig mot gymnasieelever. Detta kommenteras 
inte vidare. 
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gor som är gemensamma i deltagande länders läroplaner. En viktig 
skillnad mellan IEA:s studier och OECD:s är att IEA syftar till att 
mäta sådant som redan är befintligt i ländernas läroplaner, medan 
OECD, i PISA, konstruerat ett eget mätobjekt – literacy39 – som 
inte gör anspråk på att mäta målen i nationella läroplaner (Lund-
gren, 2011). 

Enligt exempelvis Clara Morgan (2009) och Tom Popkewitz 
(2011) kan begreppet literacy betraktas som en konsekvens av tan-
ken om kunskapssamhället, med det som kallas det livslånga lä-
randet som utgångspunkt. Betydelsen av kunskaperna i ett livslångt 
perspektiv beskrivs exempelvis så här av OECD: 

 
PISA assesses how far students near the end of compulsory edu-

cation have acquired some of the knowledge and skills that are 

essential for full participation in society. In all cycles, the do-

mains of reading, mathematical and scientific literacy are cov-

ered not merely in terms of mastery of the school curriculum, 

but in terms of important knowledge and skills needed in adult 

life. (OECD, 2010a). 

 
OECD skriver att en begränsning av mätningen till läroplansmål 
vore “too narrow to be of value” (OECD, 2013a, s. 15). Detta kan 
tolkas som att läroplansmål kan tänkas vara otillräckliga för målet 
ekonomisk tillväxt. Samtidigt hävdar Morgan (2009) i sin avhand-
ling om PISA:s tillblivelse att literacy som mätobjekt i PISA snarast 
bör betraktas som praktisk lösning, ett resultat av nödvändiga för-
handlingar av OECD:s parter under det att ramverken till PISA ar-
betades fram under PISA:s tidiga historia. Under de första fem 
PISA-mätningarna ansvarade ACER (Australian Council for Edu-
cational Research) för PISA. Enligt Morgans studier användes lite-
racy-begreppet av ACER som ett “gränsobjekt” (boundary object); 
ett begrepp kring vilket man kunde enas tack vare dess töjbara 
egenskaper som både ”abstrakt och konkret, konventionellt och 
innovativt, allmängiltigt och specifikt” (Morgan, 2009, s. 138 ff) – 
och som därigenom tillät tillräckligt handlingsutrymme för att man 
skulle klara genomförandet av denna komplicerade mätning. Mor-
                                                   
39 Begreppet literacy avser ursprungligen skriftspråklighet; ett samlingsnamn för aktiviteter 
som att ”läsa, producera och använda skrift” (Säljö, 2000, s. 186). 
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gans tolkning är alltså att mätningens fokus har arbetats fram ef-
terhand och utifrån vad som varit praktiskt genomförbart, snarare 
än som ett resultat av vad som från börjat varit önskvärt (exempel-
vis på förhand definierade förmågor nödvändiga i ett kunskaps-
samhälle). 

TIMSS och PISA gör sina respektive kunskapsmätningar med 
olika intervall. PISA genomförs med tre års mellanrum och har 
därför, med 2012 års mätning, gjort fem mätningar sedan 2000, 
medan TIMSS genomförs vart fjärde år40. En annan väsentlig skill-
nad är att IEA inte har ett uttalat utbildningspolitiskt syfte att på-
verka utbildning på ett politiskt plan (Lundgren, 2011) vilket 
OECD har (se även inledningen). Därmed är det inte uteslutet att 
även TIMSS används som utbildningspolitiskt argument.  

Efter denna jämförelse med TIMSS följer en översiktlig beskriv-
ning av hur PISA görs, genomförs och rapporteras. Då begreppet 
literacy nu presenterats kommer i fortsättningen huvudsakligen be-
greppets svenska översättning, litteracitet (Axelsson, 2005; Björk-
lund, 2008)41, att användas. 
 
PISA:s mätdesign 
PISA mäter alltså litteracitet på huvudsakligen tre områden: läs-
ning, matematik och naturvetenskap. Vid varje enskilt mättillfälle 
är ett av dessa tre områden huvudfokus. Detta betyder i korthet att 
större vikt läggs vid att noggrant mäta huvudområdet än övriga 
områden. I 2006 års mätning var scientific literacy42 för första 
gången huvudområde. Totalt användes då 108 uppgifter. De tre 
uppgifter i och om naturvetenskap som använts för datakonstruk-
tionen i denna avhandling frisläpptes för publicering efter 2006 års 
PISA-mätning, vilket innebär att de till skillnad från övriga PISA-
                                                   
40 Sedan 1995. Sverige deltog inte 1999.  
41 För en mer ingående beskrivning av litteracitetsbegreppet i ett svenskt sammanhang hän-
visas till Axelsson (2005) och Björklund (2008). Elisabeth Björklund (2008) argumenterar 
i sin avhandling för vikten av att använda det svenska begreppet litteracitet framför det 
engelska literacy på grund av begreppets allt större betydelse (se vidare Björklund, 2008, s. 
20-28). Med hänvisning till Kress (2003) använder hon litteracitetsbegreppet för den semi-
otiska praktik (talat och skrivet språk, gester, symboler, bilder, ikoner) som sker i sociala 
och kulturella kontexter. Därmed menar jag att begreppet litteracitet här kan användas 
som översättning, med tillägget litteracitet i PISA. (Som tidigare nämnts menar Skolverket i 
sina PISA-rapporter (exempelvis Skolverket, 2007, s. 29) att det är svårt att finna en ade-
kvat översättning på literacy-begreppet. Se även fotnot i kapitel ett). 
42 Fortsättningsvis benämnt ”naturvetenskaplig litteracitet” eller ”kunskap i och om natur-
vetenskap”. 
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uppgifter är allmänt tillgängliga (sammanlagt frisläpptes 33 uppgif-
ter)43. Det är 2006 års mätning som utgör referensen för komman-
de beskrivning, eftersom den utgör själva startpunkten för den nu-
varande definitionen av kunskap i och om naturvetenskap i PISA 
(se OECD, 2013a, s. 98).  
 
Scientific Literacy 
I likhet med annan standardiserad provkonstruktion, påbörjas 
konstruktionen av ett PISA-prov genom att dess ramverk definie-
ras. I ett ramverk formuleras en så tydlig och distinkt beskrivning 
som möjligt av vad som ska mätas (Wilson, 2005). Naturveten-
skaplig litteracitet formuleras i ramverket som:  

 
Den utsträckning i vilken en person 

Har naturvetenskaplig kunskap och använder den kunskapen 

för att identifiera frågor, skaffa ny kunskap, förklara naturve-

tenskapliga fenomen och dra slutsatser från fakta om naturve-

tenskapliga företeelser. 

Visar förståelse för naturvetenskapens roll som mänsklig kun-

skap och undersökningsmetod. 

Visar medvetenhet om hur naturvetenskap och teknik formar 

vår fysiska, intellektuella och kulturella miljö. 

Engagerar sig i företeelser med naturvetenskaplig anknytning 

och i naturvetenskapens idéer som en reflekterande medborga-

re. (Skolverket, 2007, s. 36) 

 
Naturvetenskaplig litteracitet utgörs vidare av tre specifika kompe-
tenser (competencies). Dessa har, i Skolverkets PISA-rapport, över-
satts till 1) att kunna förklara företeelser naturvetenskapligt; 2) att 
identifiera naturvetenskapliga frågeställningar och 3) att använda 
                                                   
43 Vilket motsvarar det totala antalet olika uppgifter på 
https://nces.ed.gov/surveys/pisa/pdf/items2_science.pdf (9 uppgifter) och 
http://www.oecd.org/dataoecd/13/33/38709385.pdf (26 uppgifter varav 2 förekommer i 
båda dokumenten). 
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naturvetenskapliga fakta och argument (Skolverket, 2007)44. Dessa 
kompetenser utgörs i sin tur av kunskaper i och om naturvetenskap 
i kombination med attityder till naturvetenskap (se OECD, 2006, 
s. 26). Enligt definitionen är således elevers attityder i förhållande 
till naturvetenskap viktiga komponenter av litteracitet. 
Naturvetenskaplig litteracitet utmärks av: 

 
An interest in science and the value [the students] place in scien-

tific approaches to understanding the world and their willing-

ness to engage in scientific enquiry. (OECD, 2007, s. 32) 

 
Kompetenserna ska därför mätas i förhållande till ”life situations 
that involve science” (OECD, 2006, s. 26). I den svenska PISA-
rapporten skriver Skolverket (2007) att ämnena i provet ska ”vara 
relevanta i ett vardagssammanhang utanför skolämnenas gränser” 
(s. 39) och att ”man vill undersöka om elever använder sina natur-
vetenskapliga kunskaper för att hantera företeelser i samhället som 
inrymmer naturvetenskapliga frågeställningar” (ibid). På så sätt 
förbinder ramverket naturvetenskapliga kunskaper med livet utan-
för skolan, så som nämndes i inledningen. I det internationella 
ramverket anges att: 

 

An important aspect of scientific literacy is engagement with 

science in a variety of situations. In dealing with scientific is-

sues, the choice of methods and representations is often de-

pendent on the situations in which the issues are presented. The 

situation is the part of the student’s world in which the tasks 

are placed. Assessment items are framed in situations of general 

life and not limited to life in school. (OECD, 2006, s. 26) 

 

Ovanstående operationaliseras enligt vad som jag förstår på en 
mängd olika sätt i själva provkonstruktionen. Till exempel ska na-
turvetenskaplig kunskap mätas utifrån vad som kallas tre olika di-
                                                   
44 Kompetensdimensionen i PISA motsvarar enligt min uppfattning de avgränsade delom-
råden vilka enligt psykometrisk metod (Wilson, 2005) mer exakt ska avspegla den kun-
skap som ska bedömas med en provfråga. Enligt psykometrisk metod defineras och redefi-
nieras ett delområde allteftersom provkonstruktionsprocessen pågår, och fungerar såväl 
som riktningsgivare för konstruktionen (så att rätt saker mäts) som för framtagandet av 
bedömningsmallen (som sedan används för att avgöra om elevsvaren är korrekta eller ej). 
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mensioner: innehålls-, sammanhangs- och kompetensdimensionen 
(Skolverket, 2007; 2013). Detta innebär att alla provuppgifter till-
skrivs ett sammanhang i vilket de ingår (exempelvis ”Hälsa”) och 
ett på förhand definierat innehåll som provfrågan ska mäta (exem-
pelvis ”Naturvetenskaplig metod”). Uppgifterna ska passa 15-
åringar och sammanhangen som beskrivs ska bedömas vara rele-
vanta för åldersgruppen (Skolverket, 2007, s. 36). 

Sammanfattningsvis är det som utmärker ramverket att naturve-
tenskaplig litteracitet handlar om situationer utanför skolan, i för-
hållande till vilka kunskaperna ska tillämpas. Kopplingen till var-
dagen och verkliga livet är stark. PISA hänvisar till ”situationer 
från verkliga livet” (real-life situations) och ”vardagslivet” (every-
day life) i de dokument som PISA beskriver sig genom (som i 
OECD, 1999; 2006; 2007; 2013a; 2013b). Benämningarna i denna 
avhandling som syftar på de starka innehållsliga kopplingarna till 
livet utanför skolan är att uppgifterna är vardagskontextualiserade, 
eller att de är vardagsanknutna.  

 
Uppgifter och genomförande 
Den naturvetenskapliga litteracitet som PISA har för avsikt att 
mäta beskrivs alltså i ramverk som ska slå fast de definitioner och 
förutsättningar mätningen baseras på (e.g. OECD, 2007). Inom 
dessa överenskomna ramar måste alla inblandade – uppgiftsskapa-
re, provkonstruktörer, statistiker, utförare med flera – hålla sig 
(Kind, 2011). Som vi också skriver i artikel II (Serder & Jakobsson, 
2014) är det dock viktigt att komma ihåg att oavsett de formule-
ringar som finns i ramverken, så är det själva provuppgifterna som 
utgör basen för själva mätningen (Kind, 2011). I detta avsnitt be-
skrivs upplägget av PISA-provet kortfattat, liksom de förfaranden 
som omger mättillfällena. Syftet är att åskådliggöra den del av pro-
cessen i vilken PISA-resultat tillkommer. 

Själva provet utgörs av ett provhäfte som är uppbyggt genom ett 
antal tematiska enheter (units). Dessa kommer fortsättningsvis att 
benämnas ”uppgifter” eller ”provuppgifter”. Varje uppgift innehål-
ler en inledande beskrivande text om någon situation eller händelse:  
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The context of an item is its specific setting within a situation. It 

includes all the detailed elements used to formulate the ques-

tion. (OECD, 2006, s. 29).  

 

Som jag förstår detta innebär det att en vardagsrelaterad händelse, 
i vilken ett naturvetenskapligt problem är en del, beskrivs i upp-
giftstexten. Tolkningen av diagrammen i uppgiften Växthus är för-
lagd till att besök på ett bibliotek, vilket beskrivs i uppgiftens in-
ledningstext. Dessförinnan beskrivs själva sammanhanget, vilket i 
detta fall utgörs av en faktatext om växthuseffekten: 
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Varje uppgift består i sin tur av ett varierande antal provfrågor 
(items), vilka följer på den inledande uppgiftstexten. Var och en av 
dessa ska besvaras skriftligt. Frågorna kan vara i olika format: 
”öppna” (kräver ett skriftligt utredande svar), ”flerval” (rätt svar 
kryssas för) eller en kombination av båda. Den första frågan i 
Växthus lyder: ”Fråga 3. Vad i diagrammen stöder Anders slut-
sats?”45 och nästföljande: 
 
 
 
 
                                                   
45 Den första frågan är numrerad ”Fråga 3” eftersom de första två frågorna i uppgiften 
strukits under provkonstruktionens gång. Se nästa avsnitt. 
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PISA-provets utprövning, urval och genomförande 
Uppgifterna som används i PISA är resultatet av en flera år lång 
konstruktions- och utprövningsprocess, där personer med olika 
expertområden, i såväl nationella som internationella grupper, 
konstruerar, diskuterar och bedömer uppgifter. Utrymmet här 
räcker inte för att återge denna i detalj. Uppgifterna konstrueras i 
en originalversion på engelska och en på franska. Dessa översätts 
därefter till övriga nationella språk, en process som följer en nog-
grann procedur för att garantera kvaliteten på översättningen (Gri-
say, 2003). Uppgifterna genomgår även en utprövning i en förstu-
die. Utprövningen innebär att elever besvarar uppgifterna, varefter 
deras svar bedöms och prövas statistiskt46. Ett regelverk finns upp-
ställt för hur en uppgift kan tas ur testet. 

Under själva huvudmätningen består det statistiska urvalet i Sve-
rige av cirka 200 fristående och kommunala skolor, och på dessa 
skolor deltar upp till 30 slumpmässigt utvalda elever i provet. Det 
totala urvalet är därmed cirka 4500 elever. Eleverna besvarar un-
der den 120 minuter långa provtiden frågorna i ett av de 13 inne-
hållsligt olika provhäften som distribueras enligt bestämda regler 
till de elever som ska delta. När exempelvis naturvetenskap är hu-
vudområde ingår uppgifter i och om naturvetenskap i samtliga häf-
ten47.  

Enligt PISA:s design ges varje provuppgift till endast 30 % av de 
deltagande eleverna. Den använda statistiska metoden (se OECD, 
2009a) medger dock att en typ av medelvärde beräknas för varje 
deltagare baserat på samtliga uppgifter. Skälet är att man efter ge-
nomfört prov och inmatning av värden i databasen beräknar ele-
                                                   
46 Exempelvis måste olika kunskapsnivåer statistiskt kunna urskiljas i elevsvaren, dvs. de 
måste vara så kallat ”diskriminerande” (PISA, 2009a, s. 41). 
47 Däremot ingår då inte uppgifter i läsning och matematik i samtliga. 

Fråga 4. En annan elev, Jenny, tycker att Anders slutsats 
är fel. Hon jämför diagrammen och menar att vissa delar 
av diagrammen inte stöder Anders slutsats. 
Ange ett exempel på en del av diagrammen som inte stö-
der Anders slutsats. Förklara ditt svar. 
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vernas troliga (plausible) värden för ej utförda provfrågor utifrån 
särskilda statistiska modeller (OECD, 2009b). Ett plausibelt värde 
är ett framräknat värde, baserat på statistik från resultat på andra 
provfrågor besvarade av samma elev48. 
 
Resultatkonstruktion i PISA och Sveriges resultat 
De skriftliga elevsvaren översätts till numeriska värden enligt en 
standardiserad kodningsmodell. Kodning innebär en bedömning av 
elevsvaren vilken följer en mall som arbetats fram under den ovan 
beskrivna processen. Kodningen utförs av personer som genomgått 
en särskild utbildning för detta ändamål. En kodningsmall för en 
provfråga i PISA kan se ut som nedan (gäller Växthus Fråga 4). 
Här återges den danska rättningsmallen (av utrymmesskäl något 
förkortad). De svenska uppgifterna rättas alltid efter den engelska 
kodmallen. 

 
DRIVHUS SCORING 4  

Fuldt point:  
• Refererer til en speciel del af graferne hvor kurverne ikke 

begge to går ned eller op og giver en tilsvarende forklaring 
• I 1900–1910 (cirka) steg CO2, hvorimod temperaturen gik 

ned. 
• I 1980–1983 gik kuldioxid ned og temperaturen steg. 
• Temperaturen i 1800-tallet er næsten den samme, men den 

første graf bliver ved med at stige. 
Delvist point: 
• Nævner en rigtig periode, uden forklaring. 

1930–1933. 

• Før 1910. Nævner kun et særligt år (ikke et tidsforløb), med 
en acceptabel forklaring.  

• Giver et eksempel, som ikke støtter Andrés konklusion, men 
nævner en forkert periode. 
 

 
  
                                                   
48 Se vidare Jakobsson (2013) för en mer detaljerad allmän redogörelse, samt OECD 
(2009a; 2009b). 
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(Bemærk: Der skal være belæg for denne fejl, fx at et område, 

der tydeligt illustrerer et rigtigt svar, er markeret på grafen, og 

så er der lavet en fejl ved overførsel af denne information til 

teksten (svaret). 
 

Källa: Den danska PISA-rapporten för 2006 (Egelund, 2007,  

s. 87) 

 
Efter att de bedömda (kodade) elevsvaren lagts in i mätdatabasen 
följer en drygt årslång analyseringsprocess på nationell och interna-
tionell nivå innan några resultat överhuvudtaget offentliggörs49. I 
dessa analyser avgörs bland annat vilken litteracitetsnivå eleverna 
tillhör enligt PISA. Detta görs genom att relatera elevsvaren till 
provuppgifternas svårighetsgrad50. Uppgifternas relativa svårig-
hetsgrad uppskattas utifrån andelen elever som besvarat frågan 
korrekt.  De fördelas sedan utmed en prestationsskala (proficiency 
scale) mellan 1 och 6, där nivå 6 är den mest avancerade (OECD, 
2007, s. 42-43). Därigenom skapas sex kategorier av resultat, där 
nivå 2 och över definierats som godtagbar litteracitet. Växthus 
provfråga 4 kategoriseras som en nivå 4-fråga, vilket beskrivs som 
följer: 
 

At Level 4, students can work effectively with situations and is-

sues that may involve explicit phenomena requiring them to 

make inferences about the role of science or technology. They 

can select and integrate explanations from different disciplines 

of science or technology and link those explanations directly to 

aspects of life situations. Students at this level can reflect on 

their actions and they can communicate decisions using scien-

tific knowledge and evidence. (OECD, 2007, s. 43) 

 
  
                                                   
49 Analyserna fortsätter därefter och resulterar i ytterligare OECD-rapporter med varieran-
de fokus. Se www.oecd.org/pisa  
50 Här kan tilläggas att uppgifterna i provet kommer i en slumpmässig ordning och inte 
med några ”lättare” uppgifter först som i exempelvis svenska nationella prov. 
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Provfråga 4 i Växthus sammanfattas som följer i den svenska rap-
porten: 

Källa: Skolverket (2007, s. 55). 
 
Som ovan har beskrivits, omvandlas mätdata till resultat i form av 
poäng (scores) vilka i sin tur omräknas till en skala med medelvär-
det 50051. PISA-resultaten (i form av medelvärden) återges i både 
de nationella och internationella PISA-rapporterna på en mängd 
sätt, med exempelvis analyser av andel låg- och högpresterande, 
resultat för olika innehållsdimensioner, resultat i relation till kön, 
socioekonomisk bakgrund m.m. (OECD, 2007; 2013b).  

När ett ämne är huvudområde kan dessutom medelvärden be-
räknas även för de olika ingående kompetenserna. År 2006 var 
Sveriges genomsnittliga resultat på området naturvetenskap 503 
poäng (OECD, 2007, s. 55). Den mer ingående analysen visade 
dock (PISA-poäng inom parentes) att ”Resultaten [låg] över ge-
nomsnittet när det gäller förklara företeelser naturvetenskapligt 
(510), och [var] genomsnittliga när det gäller att identifiera natur-
vetenskapliga frågeställningar (499) liksom att använda naturve-
tenskapliga fakta och argument (496)” (Skolverket, 2007, s. 17). I 
2012 års mätning, då naturvetenskap inte var huvudområde, var 
genomsnittsresultatet för Sverige i naturvetenskap 485 poäng 
(OECD, 2013b, s. 217), men då baserat på ett mindre antal uppgif-
ter än 2006. 

Efter ovanstående mer tekniskt orienterade genomgång av hur 
PISA konstrueras och genomförs sätts detta i följande avsnitt i rela-
tion till den bredare akademiska diskussionen om PISA.  
  
                                                   
51 Rättare sagt bestämdes medelvärdet för naturvetenskap i OECD år 2006 till 500, vilket 
därefter utgör en slags fixpunkt för kommande mätningar. Begreppet ”medelvärde” är en 
förenklad beskrivning av vad ett PISA-poäng utgörs av. 
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Forskarsamhällets kritik av PISA:s mätmetoder 
Ända sedan starten av PISA har olika typer av kritik framförts från 
forskarsamhället, och detta har skett med tilltagande omfattning. I 
detta avsnitt återges huvuddragen i denna akademiska kritik. Den-
na indelas i en metodologisk, en empirisk och slutligen en teore-
tiskt orienterad kritik (Serder & Ideland, 2015).  

Med metodologisk kritik avses här kritik mot hur PISA genom-
förs och av PISA:s statistiska metoder. Till exempel har poängbe-
räkningssystemet i PISA flertalet gånger kritiserats för att vara 
ogenomskinligt och för att inte förhålla sig till pågående akademis-
ka diskussioner om reliabiliteten i mätningen (Allerup, 2007; Gold-
stein, 2004; Kreiner, 2011). Vidare har PISA-rapporteringens fokus 
på rangordning utifrån deltagarländernas medelvärden, i vad som 
från forskarhåll kallats league tables (Steiner-Khamsi, 2003), väckt 
kritik på grund av den förenklade bild som förmedlas av det som 
mäts (Jakobsson, 2013; Kamens, 2013; Scott, 2011; Sjøberg, 
2012). Jakobsson, Davidsson, Karlsson och Oskarsson (2013) har i 
en närmare analys av PISA-data funnit att det finns vad de kallar 
epistemologiska trender i materialet som inte har analyserats i 
PISA-rapporterna. Exempelvis har svenska elevers resultat enligt 
denna analys i själva verket ökat på vissa kunskapsområden (fak-
takunskaper) medan de minskat på andra52.  

Andra aspekter av provkonstruktionen som kritiserats är de 
språköversättningar till en mängd olika nationella språk som görs. 
Studier som gjorts mellan olika nationella provuppgiftsversioner 
har visat att språköversättningar trots noggranna, standardiserade 
procedurer (Grisay, de Jong, Gebhardt, Berezner, & Halleux-
Monseur, 2007) medför skillnader i bland annat läsbörda och läs-
lighet (Arffman, 2010; Puchhammer, 2007)53 med tänkbar betydel-
se för till exempel hur svårt provet upplevs av elever. Att mätning-
en av litteracitet görs utan hänsyn till de kunskapsmålen för skolan 
                                                   
52 Detta kan jämföras med Skolinspektionens kvalitetsgranskning av fysikundervisningen i 
svenska grundskolors årskurs 7-9 (Skolinspektionen, 2010) som visade att undervisningen 
i hög grad fokuserar faktakunskaper snarare än kunskaper om den naturvetenskapliga 
verksamheten och kunskapens användning. Detta tolkades som att fysikundervisningen 
inte följer den nationella kursplanen. En förklaring sågs i att de flitigast använda läromed-
len i skolorna inte speglar naturvetenskapernas karaktär.  
53 Arffmans studie jämförde finska uppgifter i reading literacy och Puchhammers tyska 
uppgifter i mathematics literacy med motsvarande uppgifter på engelska. 
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i de deltagande länderna54 innebär enligt några forskare att provet 
är missvisande – det mäter delvis andra saker, och på andra sätt, 
än vad respektive länders nationella läroplaner anger (Dolin & 
Krogh, 2010) och att det inte alltid mäter det enskilda länders ele-
ver förväntas vara specifikt bra på (Matti, 2009; Nardi, 2008). 

Beträffande genomförandet av mätningen rör kritiken bland an-
nat provtid, elevers motivation, samt ett antal problem som avser 
själva provuppgiftskonstruktionen. Den långa provtiden på två 
timmar har ansetts starkt missgynna lågt presterande elever (Rua-
irc, 2011). Vidare har elevers motivation ifrågasatts utifrån det fak-
tum att provresultaten inte kommuniceras till varken eleverna eller 
skolan (Sjøberg, 2007). När det gäller internationella kunskaps-
mätningar är just motivationsaspekten komplicerad eftersom de 
uppnådda resultaten saknar reell betydelse för eleverna själva, me-
dan de på ett politiskt plan är av stor betydelse (Eklöf, 2010)55. En-
ligt motivationsstudier på TIMSS, som för elevernas del även det är 
ett low-stake56 test, var svenska elever i 2003 års mätning relativt 
motiverade för testet (Eklöf, 2007). Dock finns en trend att denna 
motivation minskat på senare år (Eklöf, 2010; Eklöf & Knekta, 
2014). Det finns även studier som visat att elevers motivation för 
att delta i test minskar ju mer komplexa provuppgifterna är (Wolf, 
Smith, & Birnbaum, 1995). 

En aspekt av PISA som kritiserats ett flertal gånger handlar om 
ambitionen att mäta kunskaper i vardagliga situationer. Frågan är 
vilken betydelse denna ambition har för hur resultaten kan förstås? 

 
Real life context – i och utanför PISA 
Som tidigare har nämnts skrivs naturvetenskaplig litteracitet i PISA 
fram som de kunskaper, förmågor och intressen för naturvetenskap 
som är applicerbara i det verkliga livet (real life), en sfär som alltså 
sträcker sig utanför NO-klassrummen, läroplanerna och skolsy-
stemens räckvidd57.  
                                                   
54 Som exempelvis TIMSS gör. 
55 David Scott (2011) hävdar att den placering ett land har i PISA:s rangordning har enorm 
betydelse för en nations identitet och självbild.  
56 Ett test vars slutresultat inte har någon, eller endast en väldigt liten, effekt för den som 
gör det.  
57 Denna hållning har kritiserats på grund av att mätningen samtidigt drar slutsatser om 
just skolsystemen (Bonnet, 2002; Dolin & Krogh, 2010; Sjøberg, 2007). 
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PISA considers students’ knowledge in these areas not in isola-

tion, but in relation to their ability to reflect on their knowledge 

and experience and to apply them to real world issues. (OECD, 

2007, s. 19). 

 

Frågan om vems vardag eller verkliga liv som har företräde i PISA 
har diskuterats flitigt bland forskare, liksom vilka konsekvenser det 
får att människor i 65 olika länder (OECD, 2013a) förutsätts dela 
en och samma förståelse av detta (se Brunner, Artelt, Krauss, & 
Baumert, 2007; Nardi, 2008; Prais, 2003; Sjøberg, 2007). Andra 
(e.g. Fensham, 2009) ser just användandet av ”real world con-
texts” (s. 893) i PISA som något mycket positivt, sett till möjlighe-
terna att öka elevernas intresse för uppgifterna genom att etiska, 
estetiska och sociala aspekter associeras till naturvetenskaperna, 
något som brukar saknas. Även Tom Sadler och Dana Zeidler 
(2009) ser denna potential i PISA, om än de menar att de frisläppta 
uppgifterna i naturvetenskap inte riktigt speglar ramverkets ambi-
tion. 

Det har också hävdats att ”verkliga” vardagsproblem innehåller 
så mycket komplexitet att denna väsentligt måste reduceras när 
problem görs om till individuella, skriftliga provuppgifter. I fallet 
PISA innebär detta förfarande att ny komplexitet samtidigt förs in 
(Bonderup Dohn, 2007; Jakobsson, Mäkitalo, & Säljö, 2009).  

Flera forskare har från empiriskt håll gjort försök att undersöka 
vilka kompetenser elever ”faktiskt” använder när de löser PISA-
uppgifter. Lau (2009) anser utifrån en studie av provfrågorna i 
PISA att frågorna som avser mäta naturvetenskap (som det formu-
lerades i de första mätningarna 2000 och 2003) kan besvaras ut-
ifrån mer generella förmågor än de som PISA anger att man mäter. 
Den specifika förmåga som ska mätas med hjälp av just den prov-
fråga Elsa, Elna och Ammie pratar om i inledningen av denna av-
handling, ”att använda naturvetenskapliga fakta och argument”, 
beskrivs som en kunskap om naturvetenskap; men denna typ kate-
gorisering menar Lau alltså inte kan göras eftersom den även kan 
lösas utifrån andra kunskaper58. Liknande slutsatser dras av fransk 
forskargrupp (Le Hebel, Montpied, & Tiberghien, 2014) efter att 
                                                   
58 Dock inte i detta specifika fall eftersom Lau inte undersökte just denna fråga. 
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ha studerat elever som parvis besvarar ett antal provfrågor i och 
om naturvetenskap från PISA 2006. I studien hävdas att elever an-
vänder andra och varierande kompetenser i lösningen av en och 
samma PISA-uppgift, till skillnad från vad som hävdas i PISA:s 
ramverk. Ett annat resultat i samma studie är att forskarna ser en 
skillnad mellan hög- och lågpresterande elevers förståelse av upp-
gifterna, vilket de menar leder till orättvisa jämförelser i PISA-
provet, till de lågpresterande elevernas nackdel (c.f. Ruairc, 2011).  

En annan kritik från empiriskt håll kommer från de forskare 
som studerat hur elever besvarar provfrågor i vad de menar är mer 
verklighetsnära situationer, till exempel när elever ges möjlighet att 
utföra de experiment som beskrivs i provuppgifterna i naturveten-
skap, eller när de får möjlighet att ställa frågor om oklarheter i 
provuppgifterna (Dolin & Krogh, 2011; Schoultz, 2000). Jens Do-
lin och Lars Brian Krogh (2011) lät elever besvara utvalda PISA-
uppgifter i naturvetenskap för att jämföra deras svar med de kun-
skaper eleverna uppvisade när de även hade tillgång till de labora-
tiva material uppgifterna handlade om. I studien hävdas att de 
danska elevernas PISA-provresultat säger mycket lite om de kun-
skaper eleverna uppvisar i andra, mer skollika situationer. Dolin 
och Kroghs studie inspirerades av de sociokulturellt orienterade 
studier som publicerades i Jan Schoultz avhandling (2000). Även 
där studerades relationen mellan elevers kunskaper i papper-och-
penna-test och i samtalssituationer som behandlar samma problem 
som provuppgifterna.  

De uppgifter som då studerades var av naturliga skäl inte PISA-
uppgifter, eftersom PISA vid tidpunkten ännu knappt hade startat. 
Istället studerade Schoultz samtal om provuppgifter i den svenska 
Nationella utvärderingen 1992 (NUNA-projektet) och TIMSS95; 
båda avsedda för 13-åringar. I studierna jämförde Schoultz elevers 
kommunikativa mönster i olika situationer: 1) med/utan tillgång 
till sådana artefakter som omtalas i provuppgifterna och 2) hur 
eleverna säger när de får skriftliga uppgifter jämfört med hur de 
agerar i en samtalssituation som rör samma problem.  

Schoultz (1999) påpekar i sina resultat att tolkningen av ett en-
staka ord i provfrågan kan medföra en helt annan innebörd än vad 
intervjuaren/frågekonstruktören tänkt sig, vilket medför en risk att 
eleverna uppfattar frågan ”fel” och därmed svarar ”fel”. I studien 
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av TIMSS95-frågor (Schoultz, Säljö, & Wyndhamn, 2001a) stude-
ras problematiken med att använda ”vardagsfrågor” för att testa 
naturvetenskaplig kunskap59. Schoultz konstaterar att eleverna i 
studien har svårt att använda naturvetenskaplig kunskap för att 
besvara ”vardagsfrågorna” och att de även uppvisar en påtaglig 
osäkerhet inför den naturvetenskapliga diskursen (Schoultz, 2000, 
s. 67). Han argumenterar också för att de studerade vardagsprov-
frågorna i naturvetenskap rör sig i två helt olika diskurser – den 
naturvetenskapliga och den vardagliga (Lemke, 1990). I likhet med 
andra forskare drar Schoultz slutsatsen att det inte är självklart att 
eleverna uppfattar det naturvetenskapliga innehållet i provuppgif-
ter som är inskrivna i ett vardagligt sammanhang (c.f. Andrée, 
2007; Bergqvist & Säljö, 1994; Caravita & Halldén, 1994; Säljö & 
Bergqvist, 1997). Dessa resultat är intressanta i relation till denna 
avhandlings samtliga tre artiklar. 

I samband med detta bör Wolff-Michel Roths många klassrums-
studier nämnas (e.g. McGinn & Roth, 1998; Roth & Middleton, 
2006; Roth, McRobbie, Lucas, & Boutonné, 1997; Roth, 1998), 
vars syfte varit att utforska hur elevers förmågor i naturvetenskap 
och matematik varierar i olika situationer. Exempelvis studerades 
en grupp kanadensiska elever i årskurs 6 och 7 (McGinn & Roth, 
1998; Roth, 1998) vars varierande förmågor i att hantera häv-
stänger (1998) var i fokus. I studien jämfördes elevernas förmåga 
att utföra hävstångsproblem i muntliga, skriftliga, och praktiska 
(laborations-) sammanhang. McGinn och Roth fann att elevernas 
förmågor varierade betydligt beroende på format och på den kon-
text i vilken uppgifterna gavs. De strategier som eleverna använde 
sig av skiljde också sig åt mellan kontexterna (McGinn & Roth, 
1998). Detta innebar att elevernas resultat i ett sammanhang inte 
kunde förutsägas utifrån tidigare prestationer om samma innehåll i 
en annan uppgiftskontext. I linje med Schoultz visas den sociala 
kontexten vara avgörande för de svar elever kan producera (Roth, 
1998). Slutsatsen är att elevers resultat på prov bör betraktas som 
situerade prestationer; situated achievements (Roth, 1998, s. 166). 
                                                   
59 Med detta avses när uppgifterna i naturvetenskap skrivs in i en vardaglig kontext. 
TIMSS-frågorna som användes i studien avsåg att mäta kunskaper om materiens kretslopp 
och om ljusets reflektion, båda genom att sätta in frågorna i en vardaglig kontext. 
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Som sådana kan de inte göra anspråk på att säga vad samma elev 
skulle prestera i ett annat sammanhang.  

En norsk forskningsstudie (Olsen, Turmo, & Lie, 2001) analyse-
rar elevers svar på TIMSS-uppgifter i naturvetenskap genom att va-
riera uppgiftsformatet. Studien visar att även små ändringar i upp-
giftsformulering har betydelse för hur eleverna besvarar uppgifter. I 
en intervjustudie, gjord på Nya Zeeland om elevers förståelse av 
TIMSS provfrågor i naturvetenskap (Harlow & Jones, 2004), häv-
dar forskarna att endast en liten del av frågorna verkligen reflekte-
rade elevernas kunskaper (s. 230). De skriver också att ett stort 
problem utgjordes av de ord vars innebörd skiljer sig åt i naturve-
tenskapliga och vardagliga sammanhang (s. 232), vilket är i linje 
med såväl resultaten i Le Hebel et al. (2014) och i Schoultz av-
handlingsstudier (2000).  

 
Naturvetenskaplig litteracitet som begrepp i ett bredare  
utbildningsvetenskapligt fält 
Det begrepp, scientific literacy, som PISA för fram som fokus för 
mätningen av naturvetenskapliga kunskaper kan sägas ha lånats in 
från en sedan länge pågående diskussion inom science education 
rörande det övergripande syftet med utbildning i naturvetenskapli-
ga ämnen (Linder et al., 2011; Roberts, 2007; van Eijck, 2012). I 
den diskussionen har scientific literacy beskrivits på flera sätt. Ex-
empelvis har begreppet representerat innehållslig kunskap och 
förmåga att skilja naturvetenskap från icke-naturvetenskaplig kun-
skap (Shortland, 1988); kunskap om naturvetenskapens risker och 
möjligheter (Shamos, 1995); nödvändig kunskap för informerat 
deltagande i ett vetenskapsorienterat samhälle (Millar & Osborne, 
1998); förståelsen för naturvetenskapens natur eller karaktär (Le-
derman, 1999; 2007); och förmågan till naturvetenskapligt tän-
kande (DeBoer, 2000). Begreppet har även föreslagits innebära 
förmåga att använda naturvetenskaplig argumentation och pro-
blemlösning; förmåga att uppskatta och vara bekväm med naturve-
tenskapens metoder och kultur samt förmåga till nyfikenhet och 
förundran (Millar & Osborne, 1998; Shamos, 1995; Shen, 1975). 
Ytterligare en aspekt som förts fram är användningen av naturve-
tenskap utanför skolan, ”in the wild” (Lundström, Ekborg, & Ide-
land, 2012; Van Eijck & Roth, 2010). I denna diskussion har det 
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på senare tid även framförts en oro över de reformer inom naturve-
tenskaplig utbildning som ”continue to frame scientific literacy in 
terms of a narrow homogeneous body of knowledge, skills and 
dispositions” (Linder et al., 2011, s. 3). Risken med en alltför snäv 
syn på scientific literacy, menar Cedric Linder med flera i Explo-
ring the Landscape of Scientific Literacy (Linder et al., 2011), är 
att vi börjar eftersträva en naturvetenskaplig utbildning som inte 
förmår erkänna elevers olika etniska och kulturella bakgrunder. En 
snäv syn på naturvetenskaplig litteracitet kan upphäva förståelsen 
för den ömsesidighet som finns mellan naturvetenskap och världs-
bild, och mellan naturvetenskap och värderingar. I en sådan form 
riskerar naturvetenskaplig utbildning att inte längre bidra till syftet 
med utbildning i dess vidare bemärkelse, vilket enligt författarna är 
att utjämna social ojämlikhet (c.f. Biesta, 2010; Linder et al., 2011, 
s. 3-4). 

För många inom det naturvetenskapligt-didaktiska fältet innebär 
naturvetenskaplig litteracitet således inte bara innehållskunskaper 
utan även de värderingar individer har (som i Millar & Osborne, 
1998; Shamos, 1995; Shen, 1975). Även PISA:s mätning i naturve-
tenskap omfattar som nämnts elevernas intresse för och attityder 
till området.  

Ett stort forskningsfält inom naturvetenskapens didaktik har in-
tresserat sig för hur och på vilka sätt elever finner naturvetenskap 
intressant. En generell trend60 tycks vara att västerländska elevers 
intresse för naturvetenskap, konstituerade som skolämnen, har 
minskat över tid, men att elever samtidigt uttrycker att ämnena är 
relevanta och viktiga för samhällets utveckling (Lindahl, 2003; Ly-
ons, 2006; Oskarsson, 2011; Schreiner, 2006). Vidare tycks natur-
vetenskapernas historiska bakgrund, som en praktik främst för 
västerländska män i högre samhällsklasser, alltjämt speglas i vem 
som kan, i bemärkelsen har möjlighet att, intressera sig för natur-
vetenskap (Archer et al., 2010; Brickhouse, Lowery, & Schultz, 
2000; Carlone & Johnson, 2007; Danielsson, 2009; Haraway, 
2004; Jobér, 2012; Lemke, 1995). Att upplevas som kunnig i na-
turvetenskap har visat sig ha betydelse för hur man uppfattas av 
                                                   
60 Enligt i huvudsak enkät- och intervjustudier såsom i det storskaliga ROSE-projektet 
(Schreiner & Sjøberg, 2004) och i de data som producerats inom PISA (se Bybee, McCrae, 
& Laurie, 2009). 
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omgivningen (inte nödvändigtvis positivt) och för vilket utrymme 
man har att utöva ett visst sätt att vara (Archer et al., 2010; 
Brown, 2004; Brown, Reveles, & Kelly, 2005; Lemke, 1995; Sad-
ler, 2009). Identitet innebär i denna betydelse en flytande position 
som blir till i relation till de upplevda möjligheter och begränsning-
ar som finns i de egna och i omgivningens förväntningar. Fråge-
ställningen kommer att diskuteras vidare i denna avhandling, då en 
av artiklarna handlar om hur elever positionerar sig gentemot na-
turvetenskapen i PISA-uppgifterna (Serder & Jakobsson, 2014). 

 
Jämförelsen som utgångspunkt 
OECD skriver att PISA-mätningen är ett svar på “the need for 
cross-nationally comparable evidence on student performance” 
(OECD, 2007, s. 3). I ramverken utreds emellertid inte detta behov 
vidare utan framstår snarare som en given förutsättning. Enligt So-
tiria Grek (2009) och Kerstin Martens (2007) ska detta upplevda 
behov förstås utifrån den framväxande tanken inom bland annat 
OECD under 1990-talet: att kvalitet i utbildning kan säkras genom 
jämförelser. Martens (2007, s. 40) benämner denna vändning ”the 
comparative turn”. Som redan beskrivits innebär PISA:s uttalade 
politiska, policystyrande intresse och dess uppkomst i en ekono-
misk sammanslutning utanför forskningssamhället (se även Mor-
gan, 2009) en förskjutning mot tidigare mätningar. Enligt vissa 
forskare har detta inneburit en konflikt mellan politiska och veten-
skapliga syften – forskare vill använda jämförelserna för att förstå 
lärande medan den politiska sfären efterfrågar enkla svar och lös-
ningar (Bottani & Vrignaud, 2005; se även Jakobsson, 2013). Det-
ta för oss in på den tredje typen av PISA-kritik, den teoretiska. 

PISA:s inverkan på utbildningspolitiken kan förstås genom den 
policyforskning som under det senaste decenniet producerat ett 
flertal studier om PISA och andra storskaliga mätningar (Bieber & 
Martens, 2011; Grek & Ozga, 2009; Grek, 2008; 2009; 2012; La-
scoumes & Le Gales, 2007; Pons, 2012; Rizvi & Lingard, 2006; 
Sellar & Lingard, 2013). I detta forskningsfält studeras bland an-
nat hur PISA fungerar som en teknologi för styrning. Grek (2009, 
s. 23) argumenterar exempelvis för att “PISA…has become an indi-
rect, but nonetheless influential tool of the new political technology 
of governing the European education space by numbers”. Grek 
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menar alltså att mätningarnas resultat – siffrorna – genom de möj-
ligheter till jämförelse mellan länder de ger, fungerar som ett styr-
instrument. Som sådant påverkar det i bestämda riktningar utan 
att någon tycks bestämma över någon annan61. Popkewitz (2009) 
anser att jämförelsen samtidigt också verkar för att motarbeta sub-
jektivitet och partikularitet i nationella skolsystem genom dess 
strävan efter likhet. Luís Miguel Carvalho (2009) skriver i en rap-
port från ett EU-projekt om PISA62 hur även literacy kan ses som 
del av denna styrningsteknologi:  
 

The “literacy” does not only determine a script of knowledge – 

it is the skills that define the knowledge or application of 

knowledge – but it determines the characteristics and (expected) 

modes of action, repertoires of behaviors; hence, it takes part in 

fabricating human beings for an imagined global society. (Car-

valho, 2009, s. 16) 

 
Genom jämförelsens metod och genom att betrakta kunskapers 
främsta syfte att vara nyttiga handelsvaror63 i en kunskapsbaserad 
ekonomi är PISA, enligt Carvalho, ett sätt att med policys hjälp 
fabricera en viss typ av medborgare och en viss typ av samhälle – 
nämligen rörliga individer på en fri marknad (se även Morgan, 
2009; Popkewitz, 2011). Några forskare hävdar till och med att 
denna styrning sker inte bara på policy- utan även på uppgiftsnivå 
genom att avkräva eleverna en viss typ av engagemang (Kanes, 
Morgan, & Tsatsaroni, 2014). Jette Schmidt, Peer Daugbjerg, 
Martin Sillasen och Paola Valero (u.u.) menar att kompetensen nu 
blivit en viktig beståndsdel i en global, tävlingsinriktad, entrepre-
nöriell marknad, där kapital, kunskap och arbetskraft måste kunna 
förflyttas och förfinas. Eftersom PISA också eftersträvar att mäta 
individers intresse för och attityder till naturvetenskap som ett mått 
på deras naturvetenskapliga litteracitet, betyder det att en viss typ 
                                                   
61 Styrning, i denna bemärkelse, betraktas genom begreppet governmentality (Foucault, 
1991) och handlar mindre om att ur ett maktpolitiskt ”ovanifrån” explicit besluta över 
andra, och mer om hur olika praktiker på olika nivåer formar, begränsar och styr indivi-
duella deltagares handlingar genom normer, förväntningar, procedurer, ritualer etc. Se 
även Foucault (1980, s. 220 ff) och Qvarsebo, Axelsson, och Balldin (2014).  
62 The KNOW and POL project, finansierat av EU-kommissionen och med deltagare i fle-
ra EU-länder varav denna rapport skrevs av det portugisiska teamet. 
63 Commodities of knowledge (se exempelvis Morgan, 2009). 

55



 56 

av socialisering (Biesta, 2010) in i de akademiska naturvetenskapli-
ga disciplinerna ska mätas med skriftliga provuppgifter. 

Kapitlet inleddes med ett påstående om att naturvetenskap är ett 
ämne som mäts eftersom det ansetts avgörande för samhällsutveck-
lingen (Tröhler, 2013). Det går också att dra helt andra slutsatser: 
Clara Morgan menar, efter att ha följt tillblivelsen av PISA genom 
intervjuer, PM, med mera, att anledningen till att naturvetenskap, 
matematik och läsning mäts i PISA inte enbart är för att de ansetts 
som de viktigaste, utan framförallt för att de är de ämnen som lät-
tast låter sig mätas på en global nivå (Morgan, 2009)64.  

Kunskapsmätningens hur omfattar naturligtvis mer än jämförel-
sens metod. Jag kommer i nästa kapitel av argumentera för att 
mätningens hur måste förstås och sammankopplas med de metoder 
som används för datainsamling i storskaliga studier och mätningar. 
Vidare berör det också ontologiska aspekter. Speglar mätningen en 
verklighet som fanns innan och som finns efter mätningen? Och 
sett till metoden; kan provsituationen ses som en ”neutral” kon-
text? Vad mätning av elevers kunskaper innebär såväl epistemolo-
giskt som ontologiskt kommer att beskrivas i kapitlet Teoretiska 
ingångar.  
                                                   
64 Även om dessa diskussioner inte förs isolerat utan i växelverkan mellan olika intressesfä-
rer. 
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3. TEORETISKA INGÅNGAR 

En stor del i tillblivelsen av denna avhandling har handlat om att 
förstå och urskilja hur olika forsknings- och vetenskapstraditioner 
närmar sig världen och skapar kunskap om denna. Mina forsk-
ningsfrågor kan sägas ha uppstått i ett spänningsfält mellan å ena 
sidan de storskaliga datainsamlingarna i PISA vars generaliserade 
slutsatser om svenska elevers kunskaper jag försöker förstå och å 
andra sidan denna avhandlingsstudie, med ett litet antal provfrågor 
och elever, som konstruerats i det syftet. Därtill, genom att använ-
da olika teoretiska angreppssätt i analysen av forskningsmaterialet, 
har jag blivit varse hur dessa utifrån sina skiftande betoningar, in-
fallsvinklar och teoretiska raster, blivit produktiva på olika sätt. 
Samtidigt som de teoretiska ansatser som används i denna avhand-
ling metaforiskt kan beskrivas som familjelika (se Inledning) skiljer 
de sig delvis både från varandra och i mycket väsentligt från andra 
teoretiska perspektiv och forskningstraditioner. Det är sådana 
skillnader och likheter som kommer att utredas i detta kapitel. Syf-
tet är att klargöra mina egna ansatser, men även att positionera de 
teoretiska utgångspunkter som kunskapsmätning, genom exemplet 
PISA, kan tänkas ha.  

I kapitel sex och åtta, som utgör övergångar mellan de tre artik-
larna i avhandlingen, kommer jag närmare att gå in på hur de olika 
teoretiska ingångarna har varit produktiva i mitt arbete, det vill 
säga vad de låtit mig se och varför jag kommit att använda just 
dessa teoretiska angreppssätt. Detta kapitel är såtillvida en bak-
grund till de kommande. 
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Från kultur till materialitet 
Tidigt i avhandlingsprocessen introducerades de sociokulturella te-
orierna om lärande och mänsklig handling (Lave & Wenger, 1991; 
Säljö, 2000; 2005; Vygotsky, 1978; Wells, 1999; Wertsch, 1991; 
1998) i vilka mänskligt meningsskapande är centralt. Dessa teorier 
har gjort avtryck i hur mina forskningsstudier av möten mellan 
elever och PISA-provuppgifter i och om naturvetenskap har plane-
rats och genomförts. Därtill utförs en övervägande del av analysen 
utifrån sociokulturella teorier (artikel I och II). Till ovanstående 
ingångar har då närbesläktade teoretiska inriktningar fogats, så-
som Mikhail Bakhtins dialogism (Bakhtin, 1981; Bakhtin, Hol-
quist, & Emerson, 1986; Linell, 2009; 1998) och Ludwig Wittgen-
steins senare språkfilosofi (Wittgenstein, 1967).  

Den sociokulturella betoningen på meningsskapande innebär att 
språkliga, och andra, handlingar utförs av människor för att skapa 
mening, och att betydelse som sådan inte finns given. Inte heller 
finns inneboende meningar i språket utan dessa uppstår i mötet 
mellan människa, språk och händelse (Wertsch, 1998). Wittgen-
stein uttrycker det som att mening skapas i själva användningen av 
språket; meaning as use (1967). Sociokulturella teorier betonar 
även människans användning av redskap, en användning genom 
vilken kunskap formas, blir ihågkommen och utvecklas. En männi-
skas kunnande handlar därför om att tillägna sig, eller att lära sig 
bemästra, olika materiella och intellektuella redskap. De två första 
artiklarna i avhandlingen, Language Games and Meaning as Use in 
Student Encounters with Scientific Literacy Test Items (Serder & 
Jakobsson, in review) samt ”Why bother so incredibly much?” 
Student perspectives on PISA science assignments (Serder & Ja-
kobsson, 2014)65 utgår från sociokulturella ramverk och har som 
en av sina målsättningar att bidra till utvecklingen av dessa. 

I den senare delen av avhandlingsarbetet har mitt teoretiska in-
tresse av olika skäl kommit att förflyttas mot en sociomateriell an-
sats, med inspiration från det interdisciplinära forskningsfält av tek-
nik- och vetenskapsstudier som kallas STS (science and technology 
studies). Som namnet antyder är det ursprungliga studieobjektet för 
STS naturvetenskap och teknologi, men inom STS studeras även 
                                                   
65 Vilka framledes kommer att benämnas i kortformerna Langauge Games (Serder & Ja-
kobsson, in review) och Why bother? (Serder & Jakobsson, 2014). 
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andra vetenskaps- eller vetenskapsliknande områden (Sismondo, 
2010), däribland PISA (Gorur, 2011a; 2011b). Även OECD:s övriga 
studier av utbildningsområdet (Gorur, 2014b) och andra aspekter av 
utbildning (se vidare i Fenwick & Edwards, 2012) studeras inom fäl-
tet. Inom STS används en mängd teoriapparater, varav ANT (actor 
network theory) kanske är den mest använda (e.g. Fenwick & Ed-
wards, 2012; Latour, 2005; Law, 2009). I detta avhandlingsarbete 
är det inte minst vetenskapsstudiernas betoning på kunskapens onto-
logiska aspekter som fått teoretisk betydelse (e.g. Latour, 1999). Det 
innebär att hur vi betraktar världen, och hur vi kan ha kunskap om 
den, är djupt beroende av varandra. I vetenskapsstudier är detta en 
ständigt närvarande utmaning.  

Det finns flera likheter mellan sociokulturella och sociomateriel-
la ansatser. Exempelvis är ovanstående fråga, hur ontologiska och 
epistemologiska aspekter hänger samman, också diskuterad inom 
sociokulturella forskningstraditioner (Packer, 2001; Säljö, 2002)66. 
I båda teoritraditionerna finns en emfas på att förstå tillvaron ge-
nom att studera skeenden i såväl det större sammanhanget som på 
mikronivå. Däremot är fokus för sociokulturella teorier på mänsk-
liga handlingar, vilka ses som intressanta i relation till, eller snarare 
integrerade i, sin sociala, kulturella och historiska kontext eller 
omgivning. Ett sociomateriellt fokus är inriktat på vilka relationer 
som etableras mellan olika aktörer i det sammanhang som stude-
ras, där människan inte ges en framskjutande eller upphöjd plats 
per se. Relationerna, menar man, kan också uppstå mellan ting. I 
en sociomateriell ansats är alltså perspektivet förskjutet mot en 
slags människans och tingens mer symmetriska ”hoptrassling” (en-
tanglement); eller som Tobias Roehl (2012) uttrycker det: ”Human 
actors and material objects are…closely interwoven and transform 
each other in socio-material practice” (s. 110)67. Det innebär att 
mänskliga handlingar ses som samhandlingar (Lenz Taguchi, 2012) 
med socio-materiella villkor, vilka är delvis utom mänsklig kon-
troll. Dock skriver Latour (2005):  

ANT is not, and I repeat not, the establishment of some absurd 

‘symmetry between humans and non-humans’. To be symmet-

                                                   
66 Om än tyngdpunkten är på mer avgränsat epistemologiska aspekter. 
67 Det finns ingen klar skiljelinje mellan sociokulturella och sociomateriella perspektiv när 
det gäller denna hoptrassling – utan snarare är de utspridda längs ett slags kontinuum.  
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ric, for us, simply means not to impose a priori some spurious 

asymmetry among human intentional action and a material 

world of causal relations (Latour, 2005, s. 76).  

 
Betoningen på materialitet skiljer sig mellan ingångarna. Inom so-
ciokulturella teorier framhålls tingen som redskap för mänsklig 
handling, medan emfasen i en sociomateriell ingång är att tingens 
närvaro och beskaffenhet är avgörande för vad människor kan fö-
reta sig och hur (Pickering, 1995). Ting, eller materialitet, utövar i 
denna förståelse motstånd (ibid), medan de inom sociokulturella 
perspektiv snarare ger upphov till motstånd (Säljö, 2000; Wertsch, 
1998)68. En sociomateriell ansats har dock en mer posthumanistiskt 
orientering, i vilken den nyss nämnda hoptrasslingen är viktig – det 
går i detta perspektiv inte att separera människan från tingen. Sam-
tidigt har även, inom en sociokulturell tradition, denna slags ose-
parerbarhet föreslagits, exempelvis i förhållande till digital tekno-
logi (Shaffer & Clinton, 2006).  

Ytterligare en huvudpoäng i en sociomateriell ansats är utfors-
kandet av kategoriers, eller objekts, gränser. Vad som utgör en viss 
kategori, ett objekt och dess egenskaper ses inte som färdigt utan 
tvärtom som nödvändigt att packa upp och åter göra tillgängligt 
för diskussion (Latour, 2004). Poängen med att studera kategorier, 
ting och objekt som konstruktioner är att se dem som en del i ett 
ständigt pågående verklighetsskapande. Diskussionen om vad som 
utgör ett vetenskapligt fakta är ett exempel på detta (Latour & 
Woolgar, 1979). Detta återkommer jag till i slutet av kapitlet. Här 
finns också beröringspunkter med Michel Foucaults diskursbe-
grepp, genom vilket Foucault förklarar hur endast somliga påstå-
enden, vid en viss tidpunkt, anses som sanna (Foucault, 1993)69. 
Foucaults sanningsbegrepp har bidragit till titeln på avhandlingens 
tredje artikel PISA Truth Effects: The Construction of Low Per-
formance (Serder & Ideland, in review)70. I denna studeras kon-
struktionen av kategorin ”låga prestationer” i elevers möten med 
                                                   
68 Även här finns det en glidande uppfattning inom sociokulturella perspektiv. När det 
gäller materialitetsbegreppet är det brett förstått inom båda inriktningarna: Wertsch anser 
till exempel att talat språk bör ses som ett materiellt, medierande redskap (Wertsch, 1998, 
s. 31).  
69 Detta kallar Foucault ”att vara i det sanna” (Foucault, 1993, s. 24).  
70 Framledes PISA Truth Effects (Serder & Ideland, in review). 
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provuppgifter i PISA. Det betyder att vi analyserar hur eleverna 
konstruerar sig själva i mötena och de villkor, eller omständigheter, 
under vilka detta sker. I artikeln närmar vi oss också PISA:s ram-
verk textanalytiskt för att studera och packa upp konstruktionerna 
av förmåga och prestation i naturvetenskap.  

Begreppet konstruktion förstår jag som det som filosofen Ian 
Hacking kallar växelverkan (Hacking, 1999). Denna ömsesidiga 
process, växelverkan, innebär att det vi erfar (objektet) och hur vi 
tänker om det vi erfar (idén om objektet), ständigt konstruerar och 
rekonstruerar varandra (Hacking, 1999). I begreppet växelverkan 
finns det ett släktskap med den tillvarons och språkets dialogicitet 
som är en grundsten i Bakhtins teorisystem om mänsklig kommu-
nikation till vilken jag återkommer (Bakhtin, 1981; Bakhtin et al., 
1986; Linell, 2009; 1998; Wertsch, 1991; 1998). Ovanstående in-
nebär att ”förmåga”, ”kunskapsresultat” och ”naturvetenskaplig 
kompetens” alla är objekt, eller kategorier, som konstruerats för 
att säga något om verkligheten men som därmed också förändrar 
den. 

I det följande fördjupas beskrivningen av de teoretiska ingångar 
som nu har presenterats och jämförts. Den största skillnaden mel-
lan de olika ingångarna är ett mer tydligt epistemologiskt, antro-
pocentriskt71 fokus i sociokulturella teorier, jämfört med en materi-
ell, ontologisk betoning i den mer posthumanistiskt präglade so-
ciomateriella inriktningen.  

 
Ett dialogistiskt förhållningssätt 
Fokus på mänskligt handlande, interaktion och menings-
skapande 
När det gäller vad sociokulturella teorier fört med sig för denna av-
handlings innehåll är begreppen interaktion, mediering och menings-
skapande de viktigaste. Gemensamt för dessa tre är också den socio-
kulturella föresatsen att studera människan i/med sitt sammanhang 
(Wertsch, 1998). James Wertsch (1998, s. 24) skriver exempelvis att 
syftet för sociokulturell analys är förklara relationen mellan mänsk-
liga handlingar och den kontext i vilken handlingarna äger rum. Det 
                                                   
71 Antropocentrism är ett ordval som ofta används om ”andra” teorier i posthumanistisk 
litteratur som en del av problematiseringen av dessa, men som här inte avser annat än att 
det just är det mänskliga som är utgångspunkt för sociokulturella teorier.  

61



 62 

betyder att mänsklig handling är i fokus och att handling aldrig sker 
isolerat eller i tomrum. Människor kan därför inte heller betraktas 
som enskildheter som befinner sig utan sammanhang. Mänskliga 
handlingar sker i specifika sociala, kulturella, historiska och institu-
tionella kontexter, vars sammanhang har betydelse för hur vi tolkar 
andras handlingar och hur våra egna tolkas, får mening och uttrycks 
(Linell, 1998; 2009). Som en del av sådana sammanhang är det även 
väsentligt, i synnerhet inom den sociokulturella inriktning som utgår 
från Bakhtins teorier (Bakhtin, 1981; Bakhtin et al., 1986), hur våra 
handlingar adresserar andra, i nuet, det förflutna och framtiden (se 
Linell, 2009, s. 84ff). I mötena med PISA-uppgifter vänder sig ele-
verna till varandra, men adresserar i sitt tal och sina handlingar även 
händelser i det som redan varit eller väntas ske. De lyfter fram ex-
empelvis erfarenheter från NO-undervisningen (”som när vi hade det 
där experimentet med solkräm”), de adresserar sitt tal till mig som 
forskare som dokumenterar deras diskussioner (”hon fattar nog vad 
vi menar”), till sina lärare (”tänk om XX hörde det här!”), och även 
händelser i en tänkt framtid (”och jag som ska gå natur72!”). 

En viktig utgångspunkt är att den enskilda människan och det 
sociala, kulturella och materiella sammanhanget alltså aldrig helt 
kan kopplas isär. Per Linell (2009) kallar detta synsätt för dialogis-
tiskt (se även Bakhtin, 1981). Min tolkning är att Hacking i sin te-
ori om växelverkan (Hacking, 1999) antar, eller använder, ett slags 
dialogistiskt förhållningssätt. Enligt en dialogistisk syn har växel-
verkan, interaktion och sammanhang en framträdande och avgö-
rande roll för hur vi agerar i världen.  

Linell (2009) hävdar att det i huvudsak finns två vetenskapliga 
paradigm som skär genom olika forskningstraditioner och teoretis-
ka ansatser. Dessa kallar han dialogism och monologism. Medan 
människan i ständig interaktion med sin omgivning är fokus för 
dialogismen, står tingen och människorna snarare för sig själva i 
ett monologistiskt synsätt, som enskilda objekt som kan studeras 
var för sig. Dialogismens synsätt skiljer sig från det traditionellt ve-
tenskapliga idealet att studera saker i isolering (Packer, 2011), allt-
så under strikt kontrollerade förhållanden, ofta i laboratoriet, och 
där variabler systematiskt förs in och tas bort. Provsituationer, där 
                                                   
72 Naturvetenskapligt program på gymnasiet. 
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elever skriftligen besvarar av experter på förhand ställda frågor 
under tystnad och under tidspress, är ett exempel på hur en sådan 
isolerad situation rekonstruerats i studiet av människor (se vidare 
Jakobsson et al., 2009; Mäkitalo, Jakobsson, & Säljö, 2009; Ser-
der, 2013).  

Med ett dialogistiskt förhållningssätt blir också en viktig fråga 
hur människans handlingar blir till. Vad får oss att handla som vi 
gör? En utgångspunkt är alltså att den kontext vi befinner oss i är 
avgörande; med syften, förväntningar, konventioner och värde-
ringar som en del av den fysiska och den upplevda omgivningen. 
Alla dessa beståndsdelar medierar handling. Wertsch (1998) menar 
att den rimliga analysenheten att studera är just medierad handling 
(mediated action), eftersom detta innebär ”a version of the dialec-
tic between agent and instrumentality” (s. 17) 73. Detta ska ses som 
en kontrast mot den ”metodologiska instrumentalism” och ”indi-
vidualistiska reduktionism” (s. 17ff) som Wertsch vänder sig mot. 
Linell (2009) menar att individualistisk reduktionism, vars grund-
idé är att studera individer var och en för sig, är en av monologis-
mens konsekvenser.  

Linell (2009, s. 19ff) nämner flera typer av mediering och skriver 
att mediering avspeglar en mer aktiv beskrivning av hur vi erfar 
och agerar i världen än begreppet konstruering74. Mediering inne-
bär enligt Linell hur vi interagerar genom vårt språk och med vår 
fysiska omvärld. Utifrån en dialogistisk ansats kan man påstå att 
mänskliga handlingar medieras i interaktion med hela den sociala 
och materiella omvärlden. 

En annan viktig utgångspunkt i Linells dialogistiska ansats är det 
nämnda antagandet att människors handlingar är en del av vårt 
meningsskapande av tillvaron (Linell, 2009). En grundsats är också 
att detta meningsskapande blir till i handling (Linell, 2009; 
Wertsch, 1998). Människor utför saker för att det verkar menings-
                                                   
73 Det är oklart för mig varför Wertsch använder begreppet ”dialectic”, då detta begrepp, 
åtminstone i hegeliansk mening inte bara betyder en ömsesidighet (som begreppet ”dialo-
gisk”) utan också inbegriper en tes om utveckling – att något perspektiv är överlägset det 
andra. 
74 Jag använder dock termen konstruering i avhandlingen eftersom denna term enligt min 
mening tillåter ett dubbelt fokus – på både mänsklig och materiell agens. Mediering är i 
någon betydelse en term med tydligt avtryck från den psykologiska tradition som Wertsch 
och Vygotskij tillhör. Latour (1999) har ännu ett sätt att se på begreppet konstruktion och 
föreslår i dess ställe ordsammansättningen invention/construction. 
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fullt i den stund handlingen utförs och handlingen är en del i me-
ningsskapandet (se även exempelvis Säljö, 2000). En analys inrik-
tas då på att förstå på vilket sätt en handling kunde bli och uppfat-
tas som meningsfull i den specifika situationen; till exempel vad en 
elev i arbetet med PISA:s uppgifter kan ha tagit fasta på som me-
ningsfullt.  

I såväl Bakhtins (1981; Bakhtin et al., 1986) som Wertschs 
(1991; 1998) och Linells (1998; 2009) teorier framträder betydel-
sen av det Linell (2009) kallar ”the interworld”. Begreppet innebär 
att människors handlingar och meningsskapande existerar tillsam-
mans och sammanvävt med det som andra sagt och gjort; världen 
finns inte ”där ute” utan är en del av oss. Hur vi är en del av värl-
den kan också beskrivas genom vårt beroende av språkliga och ma-
teriella redskap som beskrivs i nästa avsnitt.  

 
Handlingars redskapsberoende 
The interworld – ”mellan-oss-världen” – är fylld av ting, antingen 
sprungna ur naturen (”kvist” eller ”hav”) eller av mänsklig aktivi-
tet (”bok” eller ”karta”). Dessa ting är enligt en sociokulturell för-
ståelse en del av vår medierande omgivning, varav vissa alltså dess-
utom bär spår av mänsklig handling. Så fort ett ting används för 
något (oftast mänskligt) syfte faller det inom beteckningen redskap 
(tool) (Wertsch, 1991; 1998). Poängen med redskapsbegreppet, ur 
ett sociokulturellt betraktelsesätt, är att människor utför handling-
ar med och genom redskap, snarare än i isolering från omvärlden. 
Wertsch kallar det en ”agent-acting-with-mediational-means” 
(1998, s. 24). Innebörden är att de redskap som står till buds i en 
given situation medger och begränsar vilka handlingar jag kan ut-
föra. Detta är ett argument mot den individuella reduktionism som 
beskrevs i tidigare avsnitt, vilken också kan beskrivas som en syn 
på människans förmågor som åtskilda från hennes redskap. Det 
ska också jämföras med det jag kallar mätandets hur i PISA, där 
individers kunskaper mäts i enskildhet och utan tillgång till fler 
redskap än papper och penna (e.g. Jakobsson et al., 2009; Serder, 
2013). Detta återkommer jag till senare i texten.  

Kärt barn har många namn: Vygotskij (1978) gjorde åtskillnad 
mellan redskap och tecken (tools och signs). Begreppet artefakt an-
vänds i betydelsen ett fysiskt redskap som finns i ett historiskt 
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sammanhang, det vill säga som finns kvar även efter att den som 
brukat artefakten för sitt särskilda syfte försvunnit (Wertsch, 
1998). Bakhtin (1981; Bakhtin et al., 1986) talar om kulturella 
redskap (cultural tools) för att poängtera redskapens kulturella 
kontext – att redskap uppfinns eller blir till för särskilda syften i 
särskilda sociala och historiska sammanhang som vi kan kalla kul-
turella (eftersom de uppstår inom en social gemenskap). På engels-
ka används termen mediational means som ordagrant kan översät-
tas till medierande medel eller verktyg. Detta uttryck använder 
Wertsch (1998) eftersom han vill betona redskapets kraft att medi-
era vissa handlingar (och inte andra). I denna avhandling väljer jag 
att tala om redskap och verktyg växelvis som helt utbytbara termer 
och jag gör inga försök att kategorisera eller skilja på mentala eller 
fysiska sådana. Att redskap är kulturella och ofta har egenskapen 
av att vara artefakter, samt att de har en medierande betydelse är i 
den följande texten underförstått.  
 
Semiotisk mediering 
Det dialogistiska, sociokulturella perspektivet framträder särskilt 
tydligt om den jämförs med monologismen (som i Linell, 2009). 
Detta använder jag mig av här för att förtydliga den sociokulturella 
synen på språkets betydelse i mänskliga handlingar. Linell menar 
att utifrån monologistiska antaganden sker mänsklig kommunika-
tion enligt en modell han kallar ”transfer-modellen för kommuni-
kation” (the transfer model of communication; Linell, 2009, s. 36). 
Denna modell innebär att mänskligt språk anses kunna förmedla 
betydelser som ”finns färdiga” i språket och som följer med det 
genom orden. Den dialogistiska hållningen är att meningsskapande 
sker i och genom språk och andra semiotiska uttryck: symboler, 
modeller, och teorier – ett slags tankens redskap. Därmed ger 
språk, modeller och teorier oss sätt att tänka om, och uttrycka oss, 
i världen. Samtidigt begränsar de också på vilka sätt vi kan skapa 
mening om den. Vi kan till exempel inte översätta metaforer hur 
som helst till andra språk, och den som lär sig franska måste accep-
tera att ”disktrasan” då talas om i termer av ”hon” (elle, eftersom 
ordet är femininum) men att ”sängen” är en ”han” (maskulinum).  

Genom att redskap, språkliga eller andra, approprieras och/eller 
bemästras (Wertsch, 1998) erövrar människor alltså nya möjlighe-
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ter att tänka och utföra handlingar. Att appropriera nya redskap 
innebär också att redskapen erbjuder motstånd (resistance) – vi ac-
cepterar användandet av dem olika snabbt och olika lätt (Wertsch, 
1998, s. 54ff). I artikeln Why bother? (Serder & Jakobsson, 2014) 
studerar vi hur eleverna förhåller sig till de språkliga och kulturella 
normer som naturvetenskapen i PISA-provfrågorna reproducerar. 
Naturvetenskapligt språkbruk och sociokulturella teorier är natur-
ligtvis även de att betrakta som redskap genom vilka världen me-
dieras på vissa sätt och inte andra och som också kan erbjuda mot-
stånd. I artikeln Language Games (Serder & Jakobsson, in review) 
är det naturvetenskapliga språkbruket (Lemke, 1990; Martin & 
Veel, 1998) centralt. Det analytiska ramverket är då uppbyggt 
kring begreppet språkspel (Wickman, 2004; Wittgenstein, 1967), 
vilket beskrivs närmare i kapitel fyra. 

Begreppet språk har hittills, i denna text, använts för all kom-
munikation: symboler, tecken och meningsbärande betydelser i ta-
lad eller skriven form. Ett annat sätt att uttrycka sig om villkor för 
kommunikation är med ordet diskurs (Foucault, 1993; Östman, 
1998). I en analys av läromedel med naturvetenskapligt innehåll 
skriver Leif Östman (1998, s. 55)75: 

 
Discourses are not composed by randomly choosing words and 

statements. Instead rules constitute and regulate language use… 

Such rules shape a discursive practice that produces a specific 

discourse.  

 
Därför, skriver Östman (1998), kan man studera hur mening pro-
duceras genom en systematisk utestängning och inneslutning av ett 
visst innehåll i tal eller skriven text. Diskursen utgörs i denna bety-
delse av vad som sägs (och hur) och uttrycks i relation till vad som 
kunde ha sagts (och hur). Foucault (1993) beskriver diskurs som 
levande element av det hittills sagda, det som sägs och ska sägas. 
Diskurser är något som formar tanken, det vill säga vad som är 
möjligt att tänka och säga (Börjesson & Palmblad, 2007). Bakhtin 
(1981; Bakhtin et al., 1986; se även Wertsch, 1991) talar om 
språkgenrer (speech genres) och sociala språk som en väg att när-
                                                   
75 med hänvisning till Cherryholmes (1988). 
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ma sig hur man inom olika nationella språk använder en mängd 
olika sätt att tala om världen. Språkliga genrer i bakhtinsk mening 
kan urskiljas genom att de utgör relativt stabila former av tema-
tiskt innehåll, stil och struktur (thematic content, style och compo-
sitional structure) (Bakhtin et al., 1986, s. 60). Inom olika sociala 
grupper och gemenskaper (som ett klassrum, en yrkesgrupp eller en 
politisk gemenskap) används och utvecklas med tiden sådana gen-
rer eller en specifik kombination av genrer som är särskild för den 
gemenskapen. Genom att skapa egna definitioner och sätt att ut-
trycka sig förenklas gruppens kommunikation. Detta är sådana 
språkliga gemenskaper som Bakhtin benämner sociala språk.  

Wertsch (1991) menar att sociala språk utvecklas genom den 
mekanism som han kallar privilegiering (s. 124ff). Privilegiering 
överensstämmer, som jag ser det, med Östmans (1998) tal om dis-
kursens utestängning och inneslutning. I Foucaults (1993) förståel-
se reproduceras diskurser i samhället genom att det han kallar 
diskursmängder upprepas. Detta sker genom ”upptagande och ute-
stängning, berättigande eller åsidosättande, av vissa, men inte alla, 
yttranden” (s. 48). I denna avhandling kommer jag huvudsakligen 
att använda begreppet diskurs i betydelsen sociala språk. Dessa ska 
alltså ses som en språklig praktik (bestående av ord, symboler, 
tecken) med vissa, och delvis från andra diskurser inlånade, sär-
skilda normer, värden, ordval och perspektiv. ”Språk” och ”språk-
lig” används fortsättningsvis när det inte är meningsfullt att tala 
om diskursen som åtskild eller särskild. Såväl språk som specifika 
diskurser betraktas som medierande verktyg.  

PISA kan också betraktas som ett kulturellt verktyg (Serder, 
2013); ett redskap som konstruerats för vissa syften och i en myri-
ad av relationer (Fenwick, 2011) till andra verktyg, människor, 
normer och antaganden. De medierande verktyg som är relevanta 
att studera i en provsituation eller i ett möte med PISA kan vara 
om en elev kan 

 

bemästra de tekniska/materiella verktygen som krävs (linjal, 

miniräknare, papper och penna osv) … de intellektuella (till ex-

empel hur man språkligt framställer sin respons på uppgiften, 

hur man läser ett diagram, eller känner till relevanta regler och 

formler) och de verktyg som Gordon Wells (1999) benämner 
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”attitudes and values”, det vill säga att man värderingsmässigt 

omfattar det uppgiften kräver. (Serder, 2013, s. 114) 

 
På så sätt knyter den sociokulturella traditionen an till den socio-
materiella, i vilken både människor och materiella objekt ses som 
aktörer som förändrar och förändras. Med sociokulturella glas-
ögon är interaktionen med omgivningen även en del av människors 
meningsskapande i tillvaron.  

 
Vetenskap och kunskap som praktik och transformation 
Även lärande kan betraktas som en mänsklig handling. Vad läran-
det består av och hur det går till är inte den här avhandlingens 
uppgift att besvara. I ett avseende har dock synen på lärande bety-
delse för hur jag förstår mina resultat. I dialogistisk mening, som 
ett led i att komma bort från det som Wertsch (1998) kallar meto-
dologisk individualism (s. 17ff), är det mer meningsfullt att tala om 
kunskap i termer av kunnande, alltså ett verb i pågående form. Det 
väsentliga utifrån detta perspektiv är alltså inte att veta hur myck-
et, eller av vilken typ, någonting som kallas kunskap finns inom 
individer, utan vad individerna utför i praktiska handlingar. Jean 
Lave och Etienne Wenger (1991) skriver att människor lär i sociala 
gemenskaper vars normer, värderingar, rutiner, seende, handlingar 
och sätt att tala inkorporeras genom efterhärmning och upprep-
ning. Ett socialt språk (Bakhtin, 1981) utvecklas i en sådan social, 
kulturell praktik eller gemenskap. Därför menar jag att sociala 
språk också är sammanflätade med gruppspecifika normer, tabun, 
uttryckssätt och så vidare. Flera forskare har fört fram Lave och 
Wengers (1991) sätt att betrakta lärande som särskilt relevant för 
naturvetenskapligt lärande i skolan (Roth & Barton, 2004; Sadler, 
2009) och efterlyst autentiska situationer i vilka ett relevant läran-
de kan ske – där det naturvetenskapliga språkbruket och den na-
turvetenskapliga praktiken verkligen äger rum. Det är möjligt att 
PISA:s strävan att mäta kunskaper i ”real-life situations” (se före-
gående kapitel) inspirerats av dessa tankegångar. Detta får dock bli 
ett ämne för framtida forskning. 

En viktig utgångspunkt, i didaktisk mening, är att lärande alltid 
sker, och att det inte enbart ska förknippas med eller beskrivas som 
något ”positivt”, i bemärkelsen önskvärt (se till exempel Säljö, 
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2000, s. 27ff). I skolan lär några sig att de duger och har förmågor, 
medan andra riskerar att lära sig det motsatta. Säljö skriver, med 
hänvisning till Rogoff (1990), att det väsentliga är vilken riktning 
lärande som handlingsförlopp tar; alltså vad människor lär sig av 
de situationer de ingår i.  

Jag har i denna avhandlingsprocess betraktat elevernas möten 
med PISA-uppgifter i naturvetenskap som situationer i vilka olika 
slags lärande (”positivt” och ”negativt”; c.f. Säljö, 2000, ovan) 
är/har varit möjliga. Lärandet har dock inte studerats i den bemär-
kelsen att jag kvantifierat eller analyserat någonting som lärande. 
Däremot har intresset riktats mot vilket lärande som är möjligt i 
mötet med uppgifterna, sett utifrån de faktiska möten som stude-
rats (se vidare Serder & Ideland, in review; Serder, 2013). Detta 
lärande är snarast att betrakta som ett lärande om vem man är i 
relation till naturvetenskap och ett lärande om vad man kan – och 
inte kan.  

Det väsentliga perspektivet på kunskap i en sociokulturell ansats 
är alltså att betrakta den som en handling – kunnande. Men att föra 
fram kunnandet som begrepp innebär inte att förneka att vi, som en-
skilda människor, lär och minns (Wertsch, 1998). Packer (2001) 
skriver att en begränsning i sociokulturella ansatser som oftast läm-
nas därhän är ”what becomes of the person?” (s. 500). Alltså, om 
kunnandet analyseras som distribuerat i en social och kulturell värld, 
blir då någonting väsentligt kvar som kan ses som själva individens 
kunskap? Packer löser detta genom att vända på begreppen och dis-
kuterar kunskapsfrågan i relation till begreppet transfer. Detta be-
grepp, menar han, har endast en innebörd om vi betraktar kunskap 
som ett flyttbart objekt. Men, undrar Packer, om vi inte kan säga att 
kunskaper kan överföras, varför går våra barn då i skolan? Hans 
slutsats, i likhet med Biesta (2010), är att det som utbildning åstad-
kommer, det kunskap faktiskt ”är”– är en förändring av den som 
lär76. Med andra ord: Not ”transfer” but ”transformation” (Packer, 
2001, s. 512)77. På sådana grunder, menar Packer (2001), är frågan 
                                                   
76 Här finns åter en likhet i den teoretiska familjen: lärandet som transformation har beto-
nats inom posthumanismen av bland annat Hillevi Lenz-Taguchi (2012) och Donna Ha-
raway (2008).  
77 Lärande som transformation har i sin tur bäring på resonemanget ovan om lärande som 
inte enbart ”positivt”. Givetvis kan lärande också utgöras av exempelvis memorering av 
information, något som jag inte uppfattar att Packers artikel berör. 
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om kunnandet inte empirisk (det vill säga om lärande verkligen sker) 
eller begreppsmässig (hur kan vi teoretisera om det?) – utan etisk. 
Etikens frågor handlar som bekant om: Vad är det rätta? Vad är det 
goda? Packers påstående om lärandets etik tolkar jag därför som en 
fråga: Hur, eller i vilken riktning, ska skolan och lärandet få ändra 
våra barn? Och, givetvis, hur kan vi betrakta denna etiska aspekt i 
förhållande till kunskapsmätning?  
 
Kunskapsmätningens epistemologiska hemvister 
Det är storskalig kunskapsmätning av den typ som sträcker sig 
utanför de enskilda klassrummens och skolornas väggar som av-
handlas i denna text och vars epistemologiska och ontologiska 
hemvister jag alltså intresserar mig för. Utmärkande för denna är 
standardiseringen av vad som ska mätas och hur (Corbett, 2008). 
Standardiserad kunskapsmätning har enligt Michael Corbett 
(2008) sitt ursprung i den psykologiska tradition i vilken mätning 
av individers intelligens länge varit en viktig del (Lundahl, 2006) 78. 
Denna forskningstradition har även präglat PISA (Corbett, 2008; 
Gorur, 2011a; Lundgren, 2011; Morgan, 2009). Tröhler (2013) 
menar att den delvis också sammansmält med det paradigm av sta-
tistiska metoder och ekonomisk retorik som bidragit till PISA:s ge-
nomslagskraft (Tröhler, 2013; Uljens, 2007; Schmidt et al., u.u.)79. 
Roger Säljö (2000) menar, i linje med Tröhler (2013), att kun-
skapsmätning också bygger på en starkt individorienterad ansats 
vilken förutsätter att individers handlingar kan eller bör studeras i 
neutrala situationer, utan interfererande kontext och sociala inter-
aktioner. Vidare är det enligt Säljö (2000) en särskild kunskapssyn 
som kommer till uttryck i denna typ av mätning. Denna har sina 
epistemologiska rötter i rationalistisk kunskapsfilosofi80. Man kan 
även koppla ovanstående till den skiljelinje mellan dialogistiska 
                                                   
78 Ofta kallad psykometri. Mätteorin förknippas med Alfred Binets och William Sterns 
uppfinning intelligenskvoten (IQ). Binet och Stern föreslog att en människans intelligens 
var mätbar och att denna mätning kunde låta sig göras med skriftliga, individuella intelli-
gensprov vars resultat utgör en punkt på en normalfördelningskurva (se Morgan, 2009, s. 
36 ff).  
79 Andra typer av examinationer och betygsättning av individers prestationer är alltså utan-
för avhandlingsområdet och har en betydligt längre historia (Hoskin & Macve, 1986). 
80 Enligt vilken förnuftet och det logiska tänkandet utgör grunden för all bestående kun-
skap. Upplysningsfilosofen Renée Descartes räknas som en av de första rationalisterna, 
vars kunskapssyn brukar betecknas som dualistisk, dvs. den gör en viktig åtskillnad mellan 
kropp och tanke, erfarenhet och kunskap.  
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och monologistiska teoritraditioner som görs av Linell (2009) och 
som jag tidigare redogjort för. 

En central fråga är om PISA överhuvudtaget kan placeras inom 
ramen för någon särskild vetenskapstradition. PISA har, som beskri-
vits i inledningen, blivit ett effektivt politiskt redskap tack vare att 
dess resultat betraktas som evidensbaserad kunskap81. Samtidigt har 
PISA kritiserats för brist på vetenskaplighet genom att exempelvis 
inte bemöta akademisk kritik och för att sakna vetenskapligt erfor-
derlig transparens (Hopmann & Brinek, 2007). PISA:s användning 
av statistiska metoder har kritiserats för att inte följa vedertagen 
praxis (Allerup, 2007; Kreiner, 2011). Jag vill dock påstå, utifrån 
resonemang som kommer att följa i detta kapitel, att själva meto-
derna för datainsamling som PISA beskriver (OECD, 2006; 2007; 
2009a; 2013a; 2013b) grundar sig i en tydlig vetenskapstradition, 
med konsekvenser för PISA-mätningens vad och hur.  

I The Science of Qualitative Research (Packer, 2011) skriver Mar-
tin Packer, med inspiration hämtad från Thomas Kuhns indelning av 
vetenskaper i olika paradigm, att forskare i olika vetenskapliga tra-
ditioner socialiseras in i dessa traditioners särskilda normer, värden, 
diskurser och tillvägagångssätt. Packer hävdar att det som vanligen 
benämns kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder är så olika i 
sina ansatser och antaganden att de tillhör olika vetenskapliga para-
digm i Kuhns mening (Kuhn, 1970)82. Den väsentliga skillnaden står 
enligt honom att finna i respektive paradigms syn på data. Det är 
osäkert om det är konstruktivt att göra en sådan helt dualistisk in-
delning. Däremot bidrar den sociomateriella ansatsens betoning av 
                                                   
81 Huruvida, och i så fall av vem, denna evidensbaserade kunskap anses som ”vetenskap-
ligt” genererad eller inte är svårt att avgöra. OECD (1999, s. 7) skriver att PISA är ett svar 
på behovet av ”solid and internationally comparable evidence of educational outcomes”. 
Några exempel på hur vetenskapssamhället beskriver PISA är som: ” a survey” som ”prov-
ides indicators” (Bybee, McCrae, & Laurie, 2009); ”comparative research” som genererar 
”statistics that enable comparisons” (Harlen, 2001) och som en av flera ”comparative 
educational studies” (ibid). I en vetenskaplig artikel i European Journal of Personality, 
citerad 186 gånger (2014-11-18), undersöks t.ex. hur nationella PISA-resultat korrelerar 
med nationella IQ-test (Rindermann, 2007).  
82 I metodlitteraturen, liksom i exempelvis kursutbudet på avancerad akademisk nivå, görs 
ofta skillnad mellan kvantitativ och kvalitativ metod. En del hävdar att en rimlig åtskillnad 
vore mellan kvantitativa och kvalitativa data (se Åsberg, 2001). Packers uppdelning är mer 
radikal, då han ser metoderna som delar av mycket större sammanhang och inte något 
som enbart ”görs”; något han alltså argumenterar för med hjälp av Kuhn (1970). Det bör 
sägas att Packer inte förkastar kvantitativ metod per se. Han menar också att illa utförd 
kvalitativ forskning grundar sig i liknande antaganden som de kvantitativa enligt hans me-
ning gör. 
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de sociala processerna i vetenskapligt arbete (Latour, 2005; Sismon-
do, 2010) till ett intresse för hur forskare insocialiseras i olika tradi-
tioner, med tillhörande normer, språkbruk med mera. Dessa skulle 
kunna betraktas som sådana rationaliteter, eller förnuftssystem 
(Popkewitz, 2004) av inbäddade antaganden som denna avhandling 
ska studera. Den traditionella vetenskapliga metoden är idag den 
modell som forskning, åtminstone på flera håll i världen, förespråkas 
att anamma. Den kallas då ofta klinisk, eller evidensbaserad forsk-
ning83. 

Tidigare nämndes att den syn på kunskap som behövs för stor-
skalig kunskapsmätning har sin grund i rationalismen (Säljö, 
2000). Ytterst kortfattat har rationalismen även bildat grund för 
andra ”- ismer” med betydelse för traditionell, vetenskaplig metod; 
exempelvis den logiska positivismen (Packer, 2011)84. Den veten-
skapliga metoden ska enligt den logiska positivismen vara systema-
tisk och universell, hålla sig strikt till fakta och dess resultat måste 
beskrivas med ett värderingsfritt språk. Observationer ska göras 
med för ändamålet avsedda instrument. På så sätt anses observa-
tionerna inte vara behäftade med observatörernas teoretiska för-
förståelse. Vidare anses kunskapen från objektivt insamlade data 
kunna generaliseras, alltså säga någonting om världen utanför den 
undersökta populationen eller fenomenet. Generalisering uppnås 
genom användningen av slumpmässigt urval, för vilket resultatet 
anses representera även den större grupp urvalet gjorts ifrån85. Den 
logiska positivismens ideal ser jag som invävda i den metod jag i 
denna text kallar den traditionellt vetenskapliga.  

Vilka kunskapsanspråk och påståenden om världens beskaffen-
het och i synnerhet om skolsystems och dess elevers förmågor och 
kunskaper, konstrueras och rekonstrueras då genom PISA:s meto-
der för faktaproduktion? Av det som hittills sagts om traditionell 
                                                   
83 ”Den gyllene standarden” (The Gold Standard), som förespråkar randomiserade, klinis-
ka försök i pedagogisk forskning finns exempelvis inskriven i den omtalade amerikanska 
lagen Elementary and Secondary Education Act, ofta omnämnd ”No child left behind” (se 
vidare Biesta, 2010; Packer, 2011). 
 84Vilken formulerades av den så kallade Wiencirkeln i ett vetenskapligt postulat vars strä-
van var exakthet i filosofi och vetenskap, med inspiration i matematiken och logiken. 
85 Av betydelse för jämförelser av ideal som dessa är naturligtvis frågan om vad som stude-
ras inom en vetenskap eller med en viss metod. Samhällsvetenskapernas efterhärmande av 
naturvetenskapliga metoder har länge ifrågasatts eftersom man anser det vara skillnad om 
det som studeras är människor eller naturvetenskapliga fenomen. För en utbildningsveten-
skaplig kritik av detta, se Biesta (2007). 
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vetenskaplig metod framträder några likheter i relation till de me-
toder som användes i PISA:s konstruktion (och som explicit anges i 
rapporter och ramverk). Dessa är 1) användning av slumpmässigt 
urval; 2) mätning med noggranna (test-)instrument och 3) generali-
sering av resultat. Det senare innebär exempelvis att resultaten från 
mätningarna antas gälla hela elevpopulationer och skolsystem, lik-
som hela ämnesområden. Ytterligare likheter är implicita. En fjärde 
likhet är då synen på data som objektiva representationer av kun-
skap (Gorur, 2011a). En femte är de procedurer som ska säkra att 
mätningarna eller de fakta som tas fram är fria från subjektiva 
värderingar (ibid). I det följande görs en parallell till forskning med 
sociomateriella ansatser där detta ställs på sin spets. 

 
Dualismens plats i kunskapsmätning 
I en psykometrisk tradition är det individen och dess beteenden och 
egenskaper som är den väsentliga enheten att studera för att förstå 
världen. I detta finns en tydlig parallell till den forskningstradition 
som Linell kallar monologismen (Linell, 2009), på så vis att denna 
placerar den enskilda människan i uppmärksamhetens centrum. Det-
ta perspektiv innebär också en dualistisk uppdelning mellan till ex-
empel språk och tanke, diskurs och kontext. På så vis kan tänkande 
inom ett monologistiskt perspektiv ses som något som föregår hand-
ling, och som tillsammans med känslor kan representeras och för-
medlas via språkliga handlingar. Linell menar att detta skiljer sig 
från det dialogistiska synsättet i vilket tankar, känslor och kognition 
ses som skeenden som står i direkt förbindelse med handling – de 
existerar inte på förhand utan samspelar ständigt med det som män-
niskor gör och de sammanhang de ingår i.  
 
Fakta som för-sant-taganden 
Gorurs artikel ANT on the PISA trail: following the statistical pur-
suit of certainty (2011a), vilken tydligt positionerar sig inom veten-
skaps- och teknikstudier (STS), utgör en viktig referenspunkt för 
avhandlingens tredje artikel. Där betraktar Gorur hela den process 
som utgör görandet av PISA, med utgångspunkten att se PISA som 
ett (natur-)vetenskapligt laboratorium. Inspirerad av vetenskaps-
studier (exempelvis Latour & Woolgar, 1979) jämför Gorur de 
metoder med vilka PISA-resultat tas fram med laboratoriets meto-
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der. Här återfinns beslut om fokus, ramverks- och uppgiftskon-
struktion, insamling av data, analys och slutsatser. Resultatet, me-
nar Gorur (2011a) är ”a reality performed into being” (s. 78); en 
ansats som även används i min och Idelands artikel. Vilken bety-
delse får det att betrakta faktaproduktion som laboratoriearbete? 

I ett naturvetenskapligt laboratorium tillämpas ofta framgångs-
rikt de metoder som ovan beskrivits som traditionella vetenskapli-
ga metoder. Samtidigt studeras, inom vetenskaps- och teknikstudi-
er, laboratoriearbete ur sociomateriella perspektiv. Då studeras till 
exempel vilka sociala och materiella relationer som skapar förut-
sättningar för arbetet, och vilken betydelse detta får för exempelvis 
produktionen av fakta. I Latours och Woolgars studier (1979) av 
arbetet i ett forskarlag i mikrobiologi under 1970-talet diskutera-
des faktaproduktion på ett, för den tiden, nytt sätt. Forskarlaget 
följdes under en lång tid för att på nära håll observera det veten-
skapliga arbetet med att producera fakta om världen (Latour & 
Woolgar, 1979). I studien framställs hur fakta också kan beskrivas 
som socialt förhandlade meningar om hur naturen och tingen ter 
sig (genom tolkningar av observationer, eller argumentationer i ve-
tenskapliga artiklar exempelvis) och förhåller sig till varandra. 
Med andra ord kan man uppfatta att Latour och Woolgar menade 
att de fakta som producerades inte var ”objektiva” observationer 
som enbart kunde beskrivas på ett sätt. Latour och Woolgar såg 
också hur den kunskap forskarna utgick från ändrades över tid och 
de påpekar därför att ”för-sant-taganden” är föränderliga i tiden. 
Det betyder inte nödvändigtvis att inga sanningar om verkligheten 
finns, men att de fakta som förefaller absoluta i själva verket är 
härledda genom iakttagelser, som i sin tur är socialt konstruerade 
(i motsats till att vara objektiva observationer). Att kunskap inte är 
absolut, är en syn som säkerligen delas av det naturvetenskapliga 
forskarsamhället. Något som tydliggörs i Latours senare publika-
tioner, till vilka avhandlingen återkommer, är att poängen med det 
sociomateriella synsättet är att se hela nätverket av materiella och 
sociala aktörer som bidragande till vetenskapliga resultat. I PISA 
Truth Effects (Serder & Ideland, in review) närmar vi oss PISA:s 
verklighetsbeskrivningar genom att se dem som sociomateriella 
konstruktioner, vars gränser och effekter vi studerar och analyse-
rar.  

74



75 

Ett mycket använt begrepp inom vetenskapsstudier (Åsberg, 
2012) är ”översättning” (translation). Det innebär att varje objekts 
tillblivelse (exempelvis naturvetenskaplig litteracitet) ses som en 
kedja av översättningar mellan olika representationer (exempelvis: 
ett ord i ett elevsvar → ett kodat svar (en siffra) → ett medelvärde 
→ ett diagram), där varje översättning tillför eller fråntar objektet 
något. I varje steg som data omvandlas förloras alltså något, me-
dan något annat vinns. Denna slags omvandlingar sker i alla veten-
skaper. Latour skriver emellertid att hans stora poäng inte alls är 
att vetenskap skulle vara oviktig eller fabricera lögner. Tvärtom ser 
Latour de vetenskapliga metoderna som användbara och väsentli-
ga. Däremot kan man aldrig – och det är inte heller enligt Latour 
meningsfullt – bortse från de sociala och materiella översättningar-
na i kunskapande (Latour, 1999; 2005). I ljuset av detta ser jag det 
som meningsfullt att lyfta fram just ovanstående aspekter i fallet 
PISA, såsom kan göras genom att studera de inbäddade antagan-
den som dess faktaproduktion grundar sig på. 

Vetenskapsstudier, så som Latour och Woolgar företog sig dem, 
har fått en mängd efterföljare. Ett av de resultat som förts fram och 
som kan relateras till PISA:s vad och hur är synen på (test-)  
instrumentet och på det som studeras genom detta. Som ett exem-
pel följde Karin Knorr Cetina (1999) två olika naturvetenskapliga 
praktiker, ett framgångsrikt genteknologiskt laboratorium och ett 
framstående centrum för partikelfysik, för att beskriva hur kun-
skap blir till. En av hennes slutsatser är att naturvetenskaplig prak-
tik inte kan betraktas som universell. Olika praktiker arbetar på 
olika sätt och under olika sociala, kulturella och materiella beting-
elser. Det betyder att det naturvetenskapliga arbetssätt som elever 
ska ha kunskap om i PISA-frågan Växthus skulle vara en idealbild. 
Denna idealbild, menar ju Knorr Cetina (1999), omsätts sällan i 
naturvetares faktiska arbete. Popkewitz (i bl. a. 2004) använder 
begreppet alkemi för att beskriva de processer i vilka naturveten-
skapliga praktiker och kunskaper kokas ner till läroplansbeskriv-
ningar och skolämnen. Han menar därmed att exempelvis skolke-
mi inte är en spegling av disciplinär kemi ens i miniatyr utan en 
omförhandlad version av kemi som ska passa in i den struktur som 
skolan finns i.  
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En annan av Knorr Cetinas slutsatser (1999) var att den typ av 
betingelser som ständigt uppstår i de naturvetenskapliga praktiker-
na – hur forskarna organiserar sig socialt och i olika maktförhål-
landen, hur de handskas med materialiteter såsom provrör och par-
tikeldetektorer (deras instrument) eller hur de måste hantera vän-
tan på leveranser – blir avgörande för de resultat som så småning-
om kommer att bli de kunskaper som produceras i praktikerna. 
Fysikern Andrew Pickering (1995) beskriver denna vetenskapens 
ständiga interaktion med omgivningen som en ”mangel” (the 
mangle of practice), att våra handlingar med de ting vi kunskapar 
med och genom, blir till i en pågående dialektisk rörelse86 av mot-
stånd och anpassning (resistence och accomodation) till materien 
och dess villkor.  

På ett liknande sätt har några forskare studerat OECD (Gorur, 
2011a; Morgan, 2009). Ansatsen att studera de villkorande beting-
elserna för provens tillblivelse grundar sig i tanken att de är avgö-
rande för testernas slutgiltiga form. Genom intervjuer med olika 
nyckelpersoner i organisationen som tar fram testerna – från be-
slutsfattare till statistiker – samt genom att följa processen genom 
en stor mängd protokoll, PM och beslut, har Clara Morgan (2009) 
studerat PISA-testernas tillblivelse. Radhika Gorur har utifrån in-
tervjuer med australiensiska tjänstemän i PISA-organisationen ana-
lyserat betydelsen av just de sociala och materiella betingelser som 
Latour (Latour & Woolgar, 1979; Latour, 1999), Knorr Cetina 
(1999) och Pickering (1995) beskrivit. Slutsatserna kan kanske bäst 
sammanfattas med att PISA ses som en historisk praktik, i betydel-
sen en produkt av föregående händelser och kommande. Den kom 
inte från ingenstans och den verkar inte i ett vakuum.  

Summan av det hittills sagda om vetenskapsstudier är att syn-
liggöra och framhålla det sociala och materiella i mänskligt kun-
skapande; vilket också betyder att det är i färd att skapas, det är 
pågående. I detta betraktas också materialitet, som språk och ting, 
som aktörer i sig själva, ständigt i färd med att tillåta och begränsa 
de handlingar vi människor vill utföra. Konstruktioner av kun-
skapsobjekt har därför samtidigt sociala och materiella aspekter, 
vilka samkonstituerar världen (Lenz-Taguchi, 2012, s. 15).  
                                                   
86 Även Pickering använder begreppet ”dialectic” (se kommentar om Wertsch i tidigare 
fotnot på sidan 61) men här är det tydligare att själva begreppet leder till ett visst utfall.  
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Dualismer i upplösning 
Vetenskapsstudier i latoursk mening kan sägas befinna sig inom ett 
performativt snarare än ett representerande kunskapsparadigm 
(e.g. Gorur, 2011; Latour, 1999). Verkligheten ses då som ett gö-
rande – verkligheter i uppförande – snarare än ”ready-made facts” 
(se vidare Serder & Ideland, in review)87. Skillnaden mellan att 
uppföra och att avbilda/åskåda verkligheten är väsentlig, då den 
ger aktörerna ett annat slags handlingsutrymme. Det ger också 
plats för att säga att människor inte ”är” samma kategorier alltid 
och överallt. När människor typologiseras (Becker, 2008) skapas 
konstruktioner av hur dessa uppfattas vara eller agera utifrån av 
vissa, bestämda egenskaper88. 

Inom vetenskapsstudier är idén om konstruktioner och kategori-
er som redan sagts central. Intresset handlar om att få syn på kate-
goriers konturer och på de förhandlingar som lett fram till de kate-
gorier som bildats. På liknande sätt förs riskerna med things onto-
logies fram innanför ett sociokulturellt teorifält (Säljö, 2002). Jo-
nas Ivarsson (2004) formulerar exempelvis inom detta perspektiv 
problemet med kategorier i ett sammanhang rörande teknologiers 
påstådda fördelar:  

 
  
                                                   
87 Hur begreppet uppföra kan förstås beskrivs vidare i kapitel åtta.  
88 Samtidigt underlättar typologier också människors kommunikation. 
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When these descriptions are put to work as categories they are 

claimed to be characteristic of various technologies, they over-

simplify and conceal much of the variation that can be found 

within each category. (Ivarsson, 2004, s. 15) 

 
Såväl inom sociomateriell som sociokulturell teoribildning är den 
dualistiska världsbilden därmed ifrågasatt och under omförhand-
ling: När slutar redskapet och när börjar människan? Var börjar 
och slutar det som räknas som naturvetenskap? Om sådana dua-
lismer i upplösning, eller som Lenz Taguchi (2012) skriver, om 
tankefiguren sammanflätade tillblivelser, handlar den övergång 
(kapitel åtta) som introducerar PISA Truth Effects (Serder & Ide-
land, in review) senare i avhandlingen:  
 

I […] tankefiguren sammanflätade tillblivelser – ligger fokus 

inte på det vi annars betraktar som manifesta enheter, och inte 

heller på språket (diskurserna), utan istället på det som kan för-

stås som mellanrummen och det som produceras som en effekt 

av intra-aktiviteter, dvs. ömsesidig påverkan och transformation 

[…] ett samkonstituerande samhandlande – ett samhandlande 

som konstituerar mening och tillblivelse samtidigt och ömsesi-

digt. (Lenz Taguchi, 2012, s. 40) 
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4. METOD 

Metoddiskussion 
Som framgår av tidigare kapitel har en mängd forskningsstudier på 
olika sätt försökt närma sig relationen mellan provresultat i natur-
vetenskap och elevers förmågor i andra situationer. Gemensamt för 
dessa studier är att de huvudsakligen har intresserat sig för om re-
sultaten speglar det som elever kan i andra situationer. Lärdomen 
är att om prov betraktas som en avspegling av elevers inneboende 
förmågor, så riskerar man att missa att se hur resultatet påverkas 
av den mycket speciella kommunikativa kontext som individuella 
tester utgör (e.g. McGinn & Roth, 1998; Schoultz et al., 2001a; 
2001b). Provresultatet säger framförallt något om hur eleverna 
samspelar med just den kontexten.  

Fokus för denna avhandling är elevernas relation till själva upp-
gifterna så som de är utformade, i text och med tillhörande illustra-
tioner. Det rör samspelet mellan uppgifter och elever, och de vill-
kor som leder till olika handlingar i görandet med uppgiften. Ge-
nom att studera det som då sker kan jag få information om vad 
som får betydelse i ett sådant möte. I sin tur kan detta hjälpa mig 
att formulera och diskutera de inbäddade antaganden som finns i 
kunskapsmätningar som PISA, vilket kan kopplas till avhandling-
ens forskningsfrågor. 

De erfarenheter som gjorts i tidigare studier visar att olika sätt 
att närma sig elevers uppfattningar och förståelse av uppgifter 
medför olika typer av metodologiska utmaningar. Som tidigare 
diskuterats kan, enligt den sociokulturella utgångspunkt jag an-
ammat i min studie, elevers tankar inte studeras direkt (Säljö, 
2000, s. 115 ff). Istället fokuseras handlingar, språkliga utsagor 
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och resonemang i autentiska situationer89. Med andra ord är det 
observerbara, diskursiva och praktiska handlingar som jag med 
denna ansats kan studera. Metodvalet begränsas därmed till en 
forskningsstudie i vilken sådana handlingar kan äga rum, eller 
iscensättas. En sådan kan exempelvis utformas som en ”tänka 
högt”-studie (Dolin & Krogh, 2011; Ericsson & Simon, 1998; 
Schoultz, 2000), som en intervjustudie med elever (Dolin & Krogh, 
2011; Harlow & Jones, 2004; Schoultz, 2000) eller med elever som 
arbetar med uppgifter i par eller grupp (Dolin & Krogh, 2011; Le 
Hebel, Montpied & Tiberghien, 2014; McGinn & Roth, 1998; 
Roth, 1998). Varje sådan situation utgör en särskild kommunikativ 
kontext (Säljö, 2000), vars konstruktion medför olika begräns-
ningar och möjligheter. Schoultz (2000) finner att intervjustudiens 
begränsning är den asymmetri, de ojämlika roller, som införs i in-
teraktionen mellan intervjuaren och den som intervjuas. Detta gäll-
er särskilt om intervjuaren är vuxen/forskare och den intervjuade 
är barn/elev. Asymmetrin präglar samtalet, exempelvis genom att 
den vuxne implicit får rollen som den som kan och barnet den som 
inte kan (se vidare Heritage, 1997; Schoultz et al., 2001b; Wynd-
hamn & Säljö, 1997). Detsamma bör vara fallet i en ”tänka-högt”-
studie, i vilken forskaren är bisittare till (i detta fall) eleven medan 
denna formulerar sina tankar.  

För att möjliggöra observationer av hur elever närmar sig och 
uppfattar provuppgifter i och om naturvetenskap valde jag att låta 
elever arbeta tillsammans i mindre grupper (så stora som de van-
ligtvis är i grupparbeten i skolan) med ett urval provuppgifter. För 
att kunna studera såväl verbal som icke-verbal interaktion (Ochs, 
1979) och samtidigt minimera min egen närvaro valdes videoin-
spelning som dokumentationsmetod. För att åstadkomma så auten-
tiska situationer som möjligt lät jag eleverna göra detta under skol-
tid då eleverna hade naturvetenskap (NO) på schemat. Både 
grupparbeten och arbete med att besvara på förhand utformade 
frågor är vanligt förekommande uppgifter i elevers skolvardag (e.g. 
Bergqvist, 1990) och det är i en sådan kontext jag vill studera ele-
vernas handlingar. Detta förfarande har jag medvetet valt i motsats 
till att försöka åstadkomma kontextuell ”isolering” av forsknings-
                                                   
89 Kanske med tillägget: så autentiska som de kan vara i en forskningssituation.  
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objektet. Som beskrevs i kapitel tre är ståndpunkten, sett ur ett so-
ciokulturellt perspektiv, att alla slags sammanhang har sina sär-
skilda förutsättningar (inklusive isolerade situationer). Forskaren 
bör välja det sammanhang i vilket de handlingar som hen vill stu-
dera är meningsfulla. I relation till PISA-studien är således mitt hur 
helt annorlunda. Detta eftersom elevernas handlingar studeras i ett 
socialt sammanhang i en skolsituation som kan bedömas vara van-
ligt förekommande. För att anknyta denna diskussion till de forsk-
nings- och vetenskapstraditioner som beskrevs i föregående kapitel 
är den studie jag valt att utföra kvalitativt orienterad (Packer, 
2011). Det innebär att några av de föresatser som traditionellt ve-
tenskapliga metoder har stakat ut (se kapitel tre) inte ses som möj-
liga. Till detta återkommer jag senare i kapitlet. 

Utifrån ovanstående bör sägas att eleverna i denna forsknings-
studie befinner sig i en situation som har helt andra förutsätt-
ningar, och är av en helt annan karaktär, än då enskilda elever 
skriver prov (exempelvis om/när de genomför PISA-testerna). Det 
är också oundvikligt att deltagarna handlar och samtalar just un-
der de villkor som betingar situationen de placerats i. Elever i 
grupp har att ta hänsyn inte bara till provuppgifternas utform-
ning, utan även till de övriga individerna i gruppen, till sina rela-
tioner till dessa och sin positionering gentemot dem. De påverkas 
även av att det är en NO-lektion som pågår (dock under ganska 
ovanliga förhållanden), av att deras arbete dokumenteras med vi-
deokamera och därmed kommer att ses i efterhand av mig, av de-
ras lärare och av dem själva. 

Asymmetrier, som de som tidigare nämndes, har enligt Heritage 
(1997, s. 179) konsekvenser för deltagarnas ”lexical choice, turn 
design, sequence organization, overall structure organization and 
turn-taking”. Det innebär att handlingar och yttranden anpassas 
efter de implicita, inbördes rangordningar som uppstår i en situa-
tion. Samtidigt är asymmetri ett villkor för all interaktion, inklusi-
ve att individuellt och skriftligt besvara provfrågor (se vidare Ser-
der & Jakobsson, 2014). Studiens design liknar mer de förutsätt-
ningar som kan sägas gälla för NO-klassrummets aktiviteter då det 
inte är prov, och som jag skrivit i artikeln Att förstå naturveten-
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skapliga kunskapsmätningar utifrån en sociokulturell teoriram 
(Serder, 2013)90: 

 
Genom att befinna sig i ett socialt sammanhang ger eleverna ut-

tryck för sin relation till bilden av naturvetenskap såsom den 

blir relevant i gruppen. Och att vara i en grupp är rimligen ett 

mycket vanligt sammanhang för en femtonåring och det som ut-

trycks där är därför inte mindre ”sant” än det som uttrycks i en 

provsituation. (Serder, 2013, s. 120) 

 
I detta kapitel beskrivs forskningsstudiens kontext, planering, 
praktiska genomförande och slutligen kortfattat de analyser av ma-
terialet som genomförts. Kapitlet avser att ge läsaren möjligheter 
att förstå och utvärdera den vetenskapliga processen. I likhet med 
alla andra beskrivningar är det inte möjligt att göra en sådan be-
skrivning fullständigt objektiv. Ett viktigt redskap för att förtydliga 
dessa processer och göra dem så genomskinliga som möjligt är att 
beskriva de personliga erfarenheter som också påverkat mina be-
slut (Packer, 2011). I ett av kapitlets sista avsnitt behandlas därför 
hur jag förstår mina tidigare erfarenheter sett i relation till forsk-
ningsprocessen. Denna ståndpunkt kan sägas skilja den kvalitativa 
studien från en mer traditionellt vetenskapligt orienterad studie. En 
annan är att medvetet benämna datainsamlingen för datakonstruk-
tion. Detta signalerar att data inte anses ”finnas därute” färdigt att 
upptäcka, utan konstrueras aktivt i den vetenskapliga processen. 
En annan svårighet är, som Schegloff (1992) påpekar: Hur vet vi 
vilka aspekter av kontexten som egentligen kan sägas vara de slut-
giltigt relevanta? Och för vem? Vi vet inte vilka villkor som är av-
görande i vetenskapligt görande (Latour, 1999; 2005). Det finns 
inte heller några sådana villkor som står för sig själv. Forskaren 
och de sociala och materiella relationerna är sammanvävda i den 
vetenskapliga processen: genom samtalen som förs på olika nivåer, 
genom de motstånd och de anpassningar som uppstår (Pickering, 
1995) i form av till exempel val och förändringar, och de syften 
som inblandade parter medvetet eller omedvetet har med sina 
                                                   
90 Vilken ej är integrerad i avhandlingen. 
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handlingar. Processen måste ses som en samhandling mellan alla 
dessa aktörer och relationer (Lenz Taguchi, 2012).  
 
Empirisk datakonstruktion  
Deltagare, plats och tidpunkt 
För att kunna studera den åldersgrupp som PISA-provet riktar sig 
till valde jag att göra studien med elever i årskurs 9, eftersom dessa 
i Sverige oftast fyllt 15 år i slutet av höstterminen. Jag såg också 
som önskvärt att inkludera elever som hade undervisats av olika 
lärare. Syftet var att öka spridningen på deltagarnas tidigare 
skolerfarenheter. Utifrån ett likande resonemang ville jag genomfö-
ra studien på en skola med en relativt heterogen elevsammansätt-
ning. En högstadieskola (årskurs 7-9), på pendlingsavstånd från re-
gionens större orter, till vilken jag hade goda relationer med ett 
flertal lärare, valdes ut. Inga bakgrundsdata samlades in om ele-
verna i studien, vilket kommer att kommenteras senare. För att ge 
en bild av elevernas skolmiljö beskriver jag emellertid kortfattat 
skolan utifrån tillgängliga parametrar (Skolverkets databas  
SIRIS91). 

Eleverna på skolan hade medelbetyg som i stort sett motsvarar 
rikets genomsnitt. I slutet av det läsår som studien gjordes var be-
tygsmedelvärdet (genomsnittligt meritvärde) på skolan i årskurs 
nio 209,7 poäng (jämfört med riksmedelvärdet 210,6). Av eleverna 
i årskurs nio detta läsår hade 37 % föräldrar med eftergymnasial 
utbildning. Av eleverna hade 11 % utländsk bakgrund92. Den pro-
centuella andel av eleverna som i slutet av läsåret hade minst god-
känt betyg i NO-ämnena var i kemi 85,4 %; i fysik 91,1 % och i 
biologi 90,5 %. Ovanstående värden beskriver skolans elevsam-
mansättning i årskurs nio som helhet och inte nödvändigtvis de ex-
akta förhållandena i de tre studerade klasserna. Sådana data har 
inte samlats in. Det kan däremot på rimliga grunder antas att klas-
serna på skolan inte skiljer sig åt nämnvärt gällande ovanstående 
parametrar.  
                                                   
91 www.siris.skolverket.se 
92 Enligt Siris databas: ”Utländsk bakgrund innebär att eleven är född utomlands samt ele-
ver födda i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands. Övriga hamnar i gruppen med 
svensk bakgrund, även om de har en utländsk förälder.” 
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Det empiriska materialet samlades in år 2010; först i en pilotstu-
die under vårterminen och sedan i en större, och något modifierad, 
utformning under höstterminen. I ett första skede av huvudstudien 
deltog två NO-klasser i årskurs 9, och därefter tillkom ytterligare en 
klass som önskade delta. Klasserna informerades om den kommande 
datainsamlingen/konstruktionen och eleverna fick underteckna ett 
medgivande om att delta i studien93. En elev valde aktivt att inte del-
ta, och ytterligare någon blev sjuk vid insamlingstillfället, respektive 
blev uttagen att medverka i en annan aktivitet arrangerad av skolan. 
Totalt deltog 65 elever i huvudstudien, vilket motsvarade cirka hälf-
ten av den utvalda skolans 121 niondeklassare. Sex elever ingick i 
pilotstudien. 

Den etiska prövning som hade gjorts för PELS-projektet (Veten-
skapsrådet Dnr 721-2008-4717) medgav inte insamling av person-
uppgifter om eleverna. Eftersom studiens inriktning främst var att 
studera eleverna i egenskap av deltagare i grupp, söktes inget nytt 
tillstånd för en sådan insamling. Jag har således inte samlat infor-
mation om eller vägt in enskilda elevers socioekonomiska bak-
grund eller betyg. Av samma skäl har inte heller sådana faktorer 
satts i relation till elevernas yttranden i forskningsstudien. I de tre 
artiklarnas metodavsnitt förklaras detta val ytterligare.  
 
Urval av PISA-uppgifter i och om naturvetenskap 
I forskningsprojektet PELS94, i vilket jag var en del, ingick personer 
såväl från det svenska som från det danska PISA-teamet95. Till-
sammans med dem gjordes ett urval av de frisläppta PISA-uppgifter 
i naturvetenskap på svenska som fanns tillgängliga på Skolverkets 
hemsida (se även bilaga 4 för uppgifter som togs i beaktande vid 
urvalet). Syftet var att de utvalda uppgifterna skulle uppfylla föl-
jande kriterier: 
 
• vara typiska PISA-uppgifter i naturvetenskap sett utifrån språk-

användning, svårighetsgrad, struktur/format, och kompetenser. 
• ha använts i minst två av PISA-undersökningarna 2000, 2003 
                                                   
93 För skriftlig information och medgivande hänvisas till bilaga 2 och 3. 
94 Perspectives on large-scale studies (se fotnot 8). 
95 Danmark: Eva Davidsson och Helene Sørensen (Aarhus Universitet); Sverige: Magnus 
Oscarsson, KG Karlsson och Nina Eliasson (Mittuniversitetet). 
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och 2006 och därmed alltså inte kunna anses som illa funge-
rande uppgifter som valts bort i testet på sådan grund. 

• som gemensamt bedömdes vara relevanta för ungdomar år 
2010 och som kunde ge upphov till diskussion i en grupp av 
15-åringar. 

 
Totalt valdes tre provuppgifter ut (Namn och [PISA uppgiftsnum-
mer]): Surt regn [S485], Växthus [S114] och Solskyddsmedel 
[S447]. Dessa innehåller sammanlagt 11 provfrågor, varav såväl 
flervals- som öppna frågor. De valda uppgifternas frågeformat 
samt vilka delkompetenser de är avsedda att mäta framgår av ta-
bellen på sidan 85. Provuppgifterna trycktes upp som häften 96.  
 
Datainsamling/konstruktion 
På vårterminen 2010 genomfördes en pilotstudie. Då ingick de tre 
PISA-uppgifter som senare kom att användas i huvudstudien 
(S114, S447 och S485), samt en uppgift i naturvetenskap som valts 
ut från TIMSS 2007. De två grupperna, bestående av tre elever 
vardera, arbetade i enskilda grupprum i 30-60 minuter och deras 
samtal videofilmades. 

Pilotstudien ledde till några förändringar av själva huvudstudien: 
dokumentationen kompletterades med en MP3-spelare för att 
åstadkomma bättre ljudupptagning. TIMSS-provuppgiften togs 
bort, då den inte bedömdes bidra till elevernas diskussioner. 
Gruppstorleken och videodokumentationen bedömdes däremot 
fungera väl för forskningsstudiens syften. Exempelvis möjliggjorde 
den en analys av icke-språkliga handlingar så som gester, minspel, 
blickar med mera (Linell, 2009; Ochs, 1979). Eleverna verkade inte 
heller nämnvärt störda av videokamerans närvaro. Längden för en 
normal NO-lektion på skolan (45-60 minuter) tycktes rimlig för att 
hinna diskutera och besvara de valda uppgifterna.  

Huvudstudiens datainsamling/datakonstruktion fördelades på 
sex tillfällen (två per klass) då klasserna hade en NO-lektion som 
kunde användas till studien. Hälften av klassens elever deltog vid 
varje tillfälle och fördelades i skolans grupprum där de kunde arbe-
                                                   
96 Dessa är publicerade på http://www.skolverket.se/statistik-och-
utvardering/internationella-studier/pisa/frislappta-uppgifter-och-enkater-1.10290 och finns 
i denna avhandlings bilaga 1.  
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ta ostört. Med syftet att åstadkomma ett diskussionsvänligt sam-
talsklimat ombads klassernas NO-lärare att konstruera grupper om 
tre till fyra elever. Några grupper bestod av enbart flickor respekti-
ve enbart pojkar, medan andra var heterogent sammansatta sett till 
kön. Utifrån vad som går att bedöma av elevernas samtal med var-
andra tycks det som att grupperna inom sig även var heterogent 
sammansatta sett till studieresultat och motivation för ämnet. Det-
ta framkom till exempel när eleverna spontant diskuterade sina be-
tyg och sitt intresse för NO och NO-undervisning med varandra. I 
några grupper förekom det att någon av eleverna var tyst i princip 
under hela samtalet. Sammanlagt deltog 19 grupper i huvudstudien 
och två i pilotstudien (vars resultat användes i analysen då former-
na för datakonstruktionen och kvaliteten på data ansetts likvärdiga 
huvudstudiens).  

Enligt överenskommelse med deltagande elever och lärare åter-
kom jag vid ett senare tillfälle till klasserna för att i smågrupperna 
ge respons på undersökningen. Vid dessa tillfällen visades filmse-
kvenser från videofilmerna för eleverna, samt ett urval transkribe-
ringar av dessa. De kommentarer som uppkom handlade företrä-
desvis om hur eleverna uppfattade sitt utseende och tal på film. 
Dessa tillfällen, liksom de då lärarna fick se och kommentera fil-
merna, dokumenterades tyvärr inte utförligt. Vid denna tidpunkt 
tänkte jag mig träffarna främst som återkoppling till eleverna och 
lärarna, och inte som en del av studien som kunde använts för ana-
lys på ett mer systematiskt sätt. Dock framkom ingenting vid dessa 
tillfällen som motsade den analys som genomfördes. 

 
Översikt av datainsamlingen 
Totalt består datamaterialet av elevers möten med uppgifter av 16 
timmars videoinspelningar, samt 16 timmars ljudupptagning av 
samma tillfällen. Vidare samlades elevgruppernas gemensamt for-
mulerade svar i provhäftena in (21 stycken). I bilaga 5 finns en ta-
bell med samtliga avgivna elevsvar på de öppna provfrågorna. 

Ett kort samtal (cirka fem minuter) fördes med fyra av elevgrup-
perna (en per datainsamlingstillfälle i de första två klasserna), om 
deras uppfattning om provets svårighetsgrad och innehåll. Samtalet 
videoinspelades och sammanfattades skriftligt för att utgöra en 
bakgrund för analysen. Den hållning som kom till uttryck i dessa 
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samtal var att uppgifterna upplevdes komplicerade och därför svå-
ra att förstå. 

 
Deltagare 
• 4 klasser i årskurs 9 (n= 71 elever) 
• 21 grupper med 2-5 elever (varav 2 grupper från en klass i pi-

lotstudien) 
 

Format och fördelning av PISA-kompetenser i scientific literacy i 
utvalda uppgifter.  
Tabellen nedan visar hur de tre valda PISA-uppgifternas provfrågor 
är kategoriserade (se Skolverket, 2007), med avseende på om prov-
frågorna ska besvaras med öppna svar eller med kryss (flervalsfrå-
gor), samt vilken kompetens de avser att mäta (se även kapitel två). 
Q01 betyder provfråga 1, osv. 
  
Format/ 
kompe-
tens: 
Uppgift 
(nedåt) 

 

Öppet 
svar 

Fler-
vals-
fråga 

Kunna för-
klara före-
teelser na-
turveten-
skapligt  

Identifiera 
natur 
veten-
skapliga 
frågeställ-
ningar 

Använda 
naturveten-
skapliga 
fakta och 
argument 

Växthus 
(S114) 

 

Q03 
Q04 
Q05 

   X 
X 
X 

Solskydds
medel 
(S447) 

 
 

Q05 

Q02 
Q03 
Q04 
Q05 

 
 
 

 

X 
X 
X 
 

 
 
 
X 

Surt regn 
(S485) 

 

Q02 
 
 

Q05 

 
Q03 
Q04 

X 
 

 X 
X 
 
X 

 
Etiska överväganden 
En utmaning i en kvalitativt präglad studie som denna handlar om 
hur studiens förutsättningar och villkor på ett trovärdigt och 
transparent sätt ska kunna förmedlas till läsaren samtidigt som del-
tagarnas anonymitet inte riskeras. Genomförandet av avhandling-
ens forskningsstudie har följt Vetenskapsrådets etiska riktlinjer 
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(Gustafsson, Hermerén, & Petterson, 2011). Som framgår av det 
skriftliga medgivandet (bilaga 3) från deltagarna i studien utlovas 
anonymitet. Detta grundar sig både på de utfästelser som gjorts av-
seende etiska överväganden vid forskningsprojektets ansökan och 
för att eleverna skulle våga delta i studien utan att personligen ta 
risker som de inte kunde överblicka eller förutse. En erfarenhet 
som gjorts under avhandlingsprocessens gång är den problematik 
som uppstår då forskarens relationer till deltagarna ska klargöras, 
samtidigt som deltagarnas identitet inte ska röjas. Jag har i denna 
text gjort mitt yttersta för att båda dessa villkor, anonymitet och 
transparens, ska uppnås. Då ett val mellan de två inte kunnat und-
vikas har elevernas anonymitet prioriterats framför fullständig 
transparens. Enligt överenskommelse med några elevgrupper får 
filmmaterial av deras arbete presenteras i vetenskapliga samman-
hang, exempelvis på konferenser, förutsatt att deras namn och sko-
la inte nämns. 

Som jag ser det, genomsyrar etiska ställningstaganden forsk-
ningsprocessens alla delar och är förknippade med alla de val som 
omfattas. Detta gäller alla faser, från studiens planering till dess 
publikation. Detta har exempelvis att göra med vilka föreställning-
ar som min framställning av eleverna i studien bidrar till att repro-
ducera. Det berör också vilka diskurser om skola, utbildning och 
forskningens roll i samhället själva avhandlingen bidrar till att 
producera och reproducera. Vilken betydelse får det till exempel 
att skriva om hur eleverna talar om sig själva och varandra som 
dumma och korkade, och om naturvetenskap som främmande och 
otillgänglig? Vad innebär det att beskriva kunskapsmätning som 
något problematiskt? Vilka diskurser får, eller erbjuds, näring när 
OECD:s handlingar och grundantaganden studeras? Alla dessa frå-
geställningar har blivit centrala i tolkningen av resultaten i denna 
avhandling. Samtidigt blir en väsentlig etisk frågeställning hur kun-
skapsmätning som företeelse kan förstås och talas om genom mitt 
bidrag. Detta ska ses inte minst i relation till den starka mät- och 
kunskapsresultatsdiskurs (Biesta, 2010) innanför vilken skolor, lä-
rare och elever oupphörligt beskrivs som otillräckliga ur en mängd 
aspekter. Å andra sidan ska inte de utmaningar som lärare, elever 
och skolledare dagligen erfar i skolan förringas. Jag har försökt 
hantera dessa och dylika etiska frågeställningar genom att förestäl-
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la mig olika sorters läsare och deras möjliga reaktioner på det som 
gjorts och skrivits. Hur skulle de lärare jag känner ha reagerat på 
mina beskrivningar? Vad skulle elever som de i studien ha sagt om 
hur jag har framställt dem? Jag har strävat efter att de skulle upp-
fatta mitt arbete som en respektfull och noggrann analys av de 
händelser som har studerats, i vilken de skulle känna igen sig97.  
 
Mina erfarenheters betydelse 
De tankar, val och handlingar som tillsammans gett form åt detta 
avhandlingsarbete har uppkommit i samhandling med de samman-
hang jag befunnit mig under, och kanske även innan, själva forsk-
ningsprocessen. Detta gäller naturligtvis ett oräkneligt antal situa-
tioner och villkor, vilka jag förstås inte helt kan överblicka eller 
värdera. Några omständigheter låter sig emellertid lätt pekas ut. En 
del av mitt professionella seende (Goodwin, 1994), det vill säga 
hur jag ser och tolkar min omvärld, har formats under mina nästan 
femton år som lärare i matematik och naturvetenskap för grund-
skolans senare del. I synnerhet gäller detta troligtvis sådant som rör 
lärande, kunnande och de skolämnen jag undervisat i, och säkert 
även skolan som institution. I min yrkesroll har en särskild plats 
alltid vikts åt elever som av olika anledningar kommit efter, inte 
förstår eller accepterar spelreglerna, eller som uppfattar sig vara 
otillräckliga i skolsammanhang. Naturligtvis har det betydelse för 
hur jag uppfattar materialet i denna avhandlingsstudie.  

Av de övriga erfarenheter jag anser viktiga för hur jag har när-
mat mig mina forskningsfrågor är att jag under avhandlingens 
andra och tredje år deltog i ett projekt för konstruktion av stan-
dardiserade prov i naturvetenskap98. Förhoppningen99 var att öka 
min förståelse av de processer, villkor och händelser som leder 
fram till ett färdigt standardiserat test, liksom att fördjupa mig i de 
teorier som denna typ av mätning baseras på (e.g. Koretz, 2008; 
Wilson, 2005). Mitt deltagande i testkonstruktionen gav mig erfa-
renhet av betydelsen av ramverkskonstruktion, provuppgiftskon-
struktion, utprövning, kodning och resultatsammanställning, lik-
                                                   
97 Mina artiklar och denna avhandling blev läsfärdiga flera år efter att eleverna lämnat 
grundskolan. Därmed fanns inte längre möjligheten att kontakta dem för att låta dem läsa. 
98 Nationella proven för årskurs 6 i fysik, kemi och biologi; ett samarbete mellan Göte-
borgs universitet, Högskolan i Kristianstad och Malmö högskola. 
99 Förutom att bidra med mina erfarenheter av PISA-uppgifter till provkonstruktionen. 
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som av nödvändigheten av att införa och använda olika kategorise-
ringar (ibid). Därmed började jag också intressera mig för innehål-
let i PISA:s ramverk, resultatrapportering och analyser vilket blev 
en ytterligare utgångspunkt för att närma mig och kunna urskilja 
de inbäddade antaganden som mätningen grundar sig på.  

Under den tid som avhandlingsarbetet pågått, har PISA blivit en 
alltmer uppmärksammad aktör i svensk utbildningspolitik och 
även i det naturvetenskapligt didaktiska fält avhandlingen skrivs 
inom. Efterhand har jag erbjudits tillträde till arenor som är utan-
för min direkta forskningsmiljö och där PISA har, och ges, politisk 
betydelse. Genom blogginlägg, offentliga debattinlägg, föreläsning-
ar för, och möten med, skolledare, politiker, lärare, allmänhet och 
journalister har jag utsatts för, och utsatt mig och andra, för nya 
slags möten med och genom PISA.  

Dessa erfarenheter ses som en del av själva forskningsprocessen, 
utan vilka detta arbete troligen tagit en annan väg och form.  

 
Textanalyser av PISA-dokument 
För att få syn på, och för att kunna analysera de inbäddade anta-
ganden i PISA som avhandlingen syftar till att göra, upplevde jag 
efter hand att mötena mellan provuppgifterna och eleverna behöv-
de kompletteras med annat empiriskt material. Som jag tidigare 
nämnt har jag därför även närmat mig mina forskningsfrågor ge-
nom textanalytiska metoder (Börjesson & Palmblad, 2007; Säf-
ström & Östman, 1999), med syfte att studera de diskurser som 
framträder i läsningen av PISA:s ramverk och dokument. Textana-
lysen, som beskrivs mer ingående i artikel III, ska ses som ett kom-
pletterande empiriskt material vid sidan av den nu beskrivna data-
konstruktionen av möten. Textanalysen kan sägas studera vilka 
implicita, epistemologiska antaganden som uttrycks i de valda tex-
terna. Som material till textanalysen valdes dokument som utförligt 
beskriver den innebörd som scientific literacy tänks ha, vilket inne-
bär de PISA-dokument som gavs ut i anslutning till PISA 2006, då 
naturvetenskap var huvudområde. Dessa texter kompletterades 
med ett policydokument som explicit beskriver förmåga och pre-
station (OECD, 2010b), något som bedömdes vara av vikt för att 
förstå OECD:s syn på vad PISA avser att kunna mäta.  
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Med hänsyn till mitt ämnesdidaktiska fokus omfattade textana-
lysen fyra särskilda områden (topics) i relation till naturvetenskap. 
Syftet var att beskriva hur dessa områden skrevs fram i dokumen-
ten. Dessa var: 1) naturvetenskaplig kunskap (dvs. mätningens 
kunskapsobjekt), 2) den naturvetenskapligt litterata människan 
(mätningens kunskapssubjekt), 3) naturvetenskapliga kompetenser 
(mätningens kunskapsform) och 4) prestation och förmåga (mät-
ningens kunskapskvalitet). Resultaten och analysen av denna text-
analys redogörs i artikel III, PISA Truth Effects (Serder & Ideland, 
in review).  

 
Datamaterial i form av studerade PISA-dokument 

 
 Typ av do-

kument 
Antal 
sidor 

Refereras 
som 

PISA 2006. Science Competen-
cies For Tomorrow’s World. 

Resultat/ 
Analys- 
rapport 

390 OECD, 2007 

Assessing Scientific, Reading 
and Mathematical Literacy. A 
Framework for PISA 2006. 

Ramverks-
text  

188 OECD, 2006 

OECD/PISA Frisläppta uppgif-
ter. Naturvetenskap. Huvud-
undersökningen 2006. Med 
resultat från Sverige och 
OECD. 

Provuppgif-
ter 

48  

Strong Performers and Success-
ful Reformers in Education. 

Policytext 259 OECD, 
2010b 

 
Som bakgrund till textanalysen genomlästes även de danska och 
svenska PISA-rapporterna (Egelund, 2007; Skolverket, 2007). Den 
tekniska rapporten för 2006 års mätning (OECD, 2009a), liksom 
övriga OECD:s ramverk och OECD:s och Skolverkets resultatrap-
porter för PISA-mätningarna 2000, 2003, 2009 och 2012 lästes 
igenom översiktligt (OECD, 1999; OECD, 2003; OECD, 2013a; 
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OECD, 2013b; Skolverket, 2001; Skolverket, 2010; Skolverket, 
2013)100.  
 
Sökmetod för tidigare forskning 
Här ges en kortfattad beskrivning av de olika sökmetoder som an-
vänts för att finna den litteratur i vilken denna avhandling tar sitt 
avstamp. Dels har några artiklar identifierats som nyckelstudier, 
dels har sökning skett via sökmotorer och databaserna ERIC och 
EBSCO enligt gängse sökmetoder (Hart, 2001). 

Utifrån den teoretiska förflyttning som skett i avhandlingsarbetet 
har jag identifierat två nyckelstudier med avseende på forskningsin-
tresse och metod. Det ena är Jan Schoultz avhandling från år 2000 
(Schoultz, 2000) och de fyra sociokulturellt orienterade artiklar 
den innehöll. Den andra är Radhika Gorurs artikel ANT on the 
PISA trail: following the statistical pursuit of certainty (Gorur, 
2011a) som har ett sociomateriellt orienterat teoretiskt ramverk. 
Utifrån dessa artiklars referenser har sökning skett bakåt och 
framåt i tiden, dvs. genom artiklarnas referenslistor och genom så 
kallad citeringssökning för att finna de studier som refererat till 
nyckelstudierna efter att de publicerats.  

 
Avhandlingsstudiens kvalitet 
I mer kvantitativt orienterade forskningsstudier används begreppen 
validitet och reliabilitet för att bedöma kvaliteten på vetenskapligt 
arbete. Måtten på dessa: objektivitet, upprepbarhet, generalisering 
etc. har teoretiskt beskrivits i kapitel tre, avseende PISA-studiens 
kunskapsanspråk. Givet denna studies syfte, frågeställningar och 
metod, är nämnda mått inte relevanta att använda här. Däremot 
finns andra kriterier för att avgöra kvaliteten på en kvalitativ stu-
die, vilka här kommer att diskuteras.  

Packer (2011) skriver om ett problem han menar finns i kvalita-
tiv forskning generellt: bristen på tillräckligt intressanta frågor och 
på vad jag förstår som reflexivitet. Han skriver: 
 
                                                   
100 Det finns ytterligare en rapport, Top of the Class - High Performers in Science in PISA 
2006 (OECD, 2009c), som hade varit mycket relevant att ta med i analysen. Detta kom 
dock av tillgänglighetsskäl att uteslutas i ett första skede (den måste köpas in, medan övri-
ga finns fritt tillgängliga på OECD:s hemsida). Därefter föll rapporten i glömska. Resulta-
ten av textanalysen redovisas i artikel III (Serder & Ideland, in review).  
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We are not asking sufficiently difficult or interesting questions – 

we are not aiming high enough. At the same time we are not 

digging deep enough; we are not questioning our basic assump-

tions about human beings and the world in which we live, our 

assumptions about knowledge and reality. (Packer, 2011, s. 1). 

 
I denna avhandling har jag försökt ”gräva djupt” (se citat) genom 
att sträva efter att nogsamt redogöra för de antaganden och förut-
sättningar som omger hela studien. Det allra svåraste har varit att 
själv få syn på de antaganden som utgår från mig – mina egna ”as-
sumptions about knowledge and reality” (ibid) – och att infoga 
dem i det vetenskapliga arbetet på ett sätt som kan öka, och inte 
minska, dess trovärdighet. Detta har gjorts till exempel genom att 
medvetandegöra läsaren om min, och andras, roll i den här proces-
sen genom att frekvent använda aktiv form i texten (se Tracy, 
2010, s. 842). Vidare har jag försökt att på ett självreflexivt sätt 
fördjupa det föregående avsnittet om mina egna erfarenheter i rela-
tion till de val som har gjorts i avhandlingsprocessen. Ytterligare 
ett sätt har varit att redovisa de svagheter som finns med de olika 
metoder och angreppssätt som har använts. 

Sarah Tracy (2010) använder åtta kriterier för bedömning av 
kvaliteten i kvalitativt orienterade studier. Dessa är (a) worthy top-
ic, (b) rich rigor, (c) sincerity, (d) credibility, (e) resonance, (f) sig-
nificant contribution, (g) ethics, and (h) meaningful coherence 
(Tracy, 2010, s. 837). Tracys utveckling av denna lista är lång och 
oerhört intressant att lägga utmed den genomförda studien för att 
reflektera över det som har gjorts och vad som saknas. Jag har ti-
digare, och inte minst i inledningskapitlet, argumenterat för vikten 
av att studera kunskapsmätning i mätningens tidevarv (Biesta, 
2010), vilket alltså skulle motsvara det som Tracy kallar worthy 
topic (a). Enligt Tracy är “good qualitative research… relevant, 
timely, significant, interesting, or evocative (s. 840). I arbetet har 
ärlighet (c) i förhållande till metoden, genom transparens och re-
flexivitet, varit vägledande. Likaså har trovärdighet (d) i framställ-
ningen, genom exempelvis detaljrikedom och ”showing rather than 
telling” (ibid) i analysen eftersträvats. Att det vetenskapliga bidra-
get blir viktigt (f) har jag försökt tillse genom noggrann kartlägg-
ning av tidigare forskning på området, så att mina studier ska kun-
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na bidra till det som redan existerar. Jag har tagit hänsyn till de 
olika etiska aspekter (g) som Tracy anger. Studiens resonans (e), 
alltså den inverkan som den ger upphov till hos läsaren, kan där-
emot endast läsaren själv avgöra (Tracy, 2010, s. 845).  

Borde mitt material ha varit större? Jag vill här kommentera den 
punkt som Tracy kallar ”data and time in the field” (s. 841) under 
kriteriet ”rich rigor”. Tjugoen grupper från en enda svensk grund-
skola kom till tals i möten med elva PISA-uppgifter. Vad hade det 
kunnat ge att studera fler elever från fler skolor, eller fler uppgif-
ter? Hade det ändrat någonting? Borde jag ha konstruerat ytterli-
gare data, och helt andra studier? Den textanalys som utförts är 
naturligtvis en av konsekvenserna av dessa frågor, som ännu ett 
sätt att närma mig forskningsfrågorna om antaganden i kunskaps-
mätning, såsom PISA. Gällande tid i fält vill jag däremot hävda 
mina femton år i läraryrket fram till studiens utförande. Men bra 
kvalitativ forskning, enligt Tracy, handlar inte om mängden data, 
och tid i fält, utan om tillräckliga data för att besvara forsknings-
frågorna. Istället för att samla in mer empiriska data har jag valt 
göra det Tracy kallar crystallization (s. 840): att närma mig frå-
gorna om kunskapsmätning på nya sätt, med nya teoretiska 
ingångar och ytterligare infallsvinklar på analysmöjligheter. 

 
Crystallization encourages researchers to gather multiple types 

of data and employ various methods, multiple researchers, and 

numerous theoretical frameworks. However, it assumes that the 

goal of doing so is not to provide researchers with a more valid 

singular truth, but to open up a more complex, in-depth, but 

still thoroughly partial, understanding of the issue. (Tracy, 

2010, s. 844) 

 

I inledningen beskrevs att varje teoretiskt angreppssätt innebär en 
slags rekonfiguration av datamaterialet, där delarna sätts samman 
enligt nya instruktioner, så att nya relationer och förståelser kan 
artikuleras. Så har jag tolkat innebörden av kristallisering (Tracy, 
2010). Samtidigt medför detta ett krav på djup kunskap i flera teo-
retiska perspektiv. Eftersom en doktorsavhandlings tillblivelse äger 
rum under begränsad tid finns naturligtvis en risk att mångfalden 
av teoretiska angreppssätt sker till priset av en större ytlighet.  
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I övergångarna (de metakapitel som finns mellan artikel I och II 
och artikel II och III) kommer jag att argumentera för varför denna 
mångfald har tillåtits. För läsaren bör det vara tydligt att avseende 
sociomateriell teoribildning är jag vid tidpunkten för avhandling-
ens skrivande, relativt sett, en nyfiken nybörjare.  

Avslutningsvis har jag eftersträvat största möjliga korrekthet i 
min återgivning av PISA. Därför har personer väl insatta i PISA fått 
läsa och ge synpunkter på de texter som beskriver PISA. Dock bör 
tilläggas att vi inte har varit överens i allt som nu finns i den slut-
giltiga versionen. 

 
Kortfattad beskrivning av genomförda analyser av möten 
En av avhandlingens forskningsfrågor sätter de analytiska utgångs-
punkterna i fokus genom att fråga på vilket sätt avhandlingens teo-
retiska perspektiv belyser kunskapsmätningar. Som antytts har 
analysen av det empiriska datamaterialet gjorts utifrån olika ram-
verk, vilka i detalj kommer att beskrivas i respektive artikel (I-III). 
Nedan ges en översiktlig beskrivning av hur datamaterialet har 
hanterats, hur analyserna gått till och vilka fokus de haft.  

 
Hantering av videodokumenterat material och skriftliga svar  
I nära anslutning till datakonstruktionen sågs det filmade materia-
let igenom. Det skriftliga materialet studerades och en avstämning 
av elevsvaren gentemot kodmallen genomfördes efter hand med 
hjälp av svensk, dansk och engelsk kodningsmall (se bilaga 5)101. 
Videofilmerna sågs därefter igenom en andra gång och vid dessa 
tillfällen skrevs även en utförlig sammanfattning av händelserna i 
filmerna. Händelser och sekvenser som kunde ha ett intresse i rela-
tion till forskningsproblemet markerades. Det nyss beskrivna inne-
bär att en första analys av materialets innehåll hade gjorts. Innehål-
let i sammanfattningarna diskuterades ingående med medförfattar-
na varvid för forskningsproblemet relevanta händelser i materialet 
valdes ut för noggrann transkription och fortsatt analys. Tran-
skriptionen av det insamlade materialet fokuserade interaktion: 
mellan provuppgifterna och eleverna, mellan eleverna sinsemellan 
och mellan eleverna, uppgifterna och den övriga kontext som ak-
                                                   
101 Beroende på var det fanns en publicerad kodningsmall. 
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tualiserades (c.f. Linell, 2009). Transkriberingsnyckeln (i vidståen-
de textruta) som användes är en något modifierad version av An-
niken Furbergs (som i Furberg, 2009), vilken hon har använt för 
mikroanalys av samtal mellan elever i deras arbete med internetba-
serade skoluppgifter, med fokus på interaktionen mellan kontext, 
uppgifter och elever.  

 
I två av artiklarna (I och II) återges excerpt i tabellform. Denna 
form kan ge intrycket att verbal och icke-verbal interaktion betrak-
tas som distinkta kategorier (Ochs, 1979, s. 54), vilket jag inte gör. 
Avsikten har istället varit att i görligaste mån åskådliggöra och 
strukturera materialet för läsaren.  

I nästa skede av analysen valdes två fokus vilka vi fann relevanta 
för att förstå forskningsproblemet: hur den nedgående resultat-
trenden i naturvetenskap kan förklaras och förstås. Fokus valdes 
utifrån typiska och frekventa händelser i materialet. Dessa två var 
1) de svårigheter som eleverna på olika sätt uttryckte gällande att 
förstå frågornas språkliga form (artikel I) och 2) de sätt som ele-
verna närmade sig det naturvetenskapliga innehållet och den ”fik-

[ ] Text in two square brackets represents clarifying information 
= Indicates the break and subsequent continuation of a single utter-
ance 
? Rising intonation 
Underlined: Emphasis in talk 
(.) Short pause in the speech  
- Single dash in the middle of a word denotes that the speaker inter-
rupts herself 
-- Double dash at the end of an utterance indicates that the speaker’s 
utterance is incomplete 
CAPITALS: Loud speak 
Italics Context descriptions 
<text> Indicates that the enclosed speech was delivered more slowly 
than usual for the speaker 
Courier New: Students’ reading from the text in the test is typed 
in Courier New 
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tiva handlingen” i uppgifterna (artikel II). Dessa fokus behölls och 
vidareutvecklades parallellt med att avhandlingens första två artik-
lar (I och II) skrevs. Samtidigt fördjupades läsningen om naturve-
tenskap som kulturell och diskursiv praktik (e.g. Archer et al., 
2010; Brown, 2004; Brown et al., 2005; Haraway, 1988; Lemke, 
1990; 1995; 2001) och om språket som mångtydig bärare av me-
ning (e.g. Bakhtin, 1981; Linell, 1998; Wittgenstein, 1967).  

I det följande presenteras artiklarna I och II i omvänd ordning 
mot hur de skrevs, i kronologisk mening. Skälet till detta är att ar-
tiklarnas fokus i själva avhandlingen är tänkt att börja i det mindre 
och fortsätta mot det större. Med detta menar jag att utgå från en 
språklig mikroanalys (artikel I), för att fortsätta till en analys av 
naturvetenskapen som den blir till i elevernas möten med PISA-
uppgifterna och deras förhållningssätt till den (artikel II), för att 
avsluta i de mer övergripande diskurser om naturvetenskapens roll 
och betydelse som finns i de ramverk och rapporter i vilka PISA 
beskriver sig själv (artikel III).   

 
Avhandlingens forskningsfrågor i relation till artiklarna 
Avhandlingens övergripande forskningsfrågor har vuxit fram under 
den andra halvan av avhandlingsarbetet. I arbetet med de första 
två artiklarna växte idén fram att det som mer generellt studerades 
var olika inbäddade, implicita antaganden om hur uppgifterna 
skulle uppfattas. Dessa framstod som allt viktigare i relation till 
vad som framkom som problematiskt i de möten jag konstruerat 
mellan eleverna och uppgifterna. Detta betyder samtidigt att de 
övergripande forskningsfrågorna inte besvaras explicit i artiklarna. 
Istället undersöker varje artikel olika aspekter av forskningsfrågor-
na. Hur artiklarnas problemställningar och avhandlingens forsk-
ningsfrågor hänger ihop behandlas i de övergångar som finns mel-
lan artikel I och II, och mellan artikel II och III, samt i den avslu-
tande diskussionen (kapitel tio). 
 
Artiklarnas analysinstrument 
Nedanstående avsnitt sammanfattar kortfattat de analytiska be-
grepp som ligger till grund för de olika analytiska ramverk som har 
använts i de tre artiklarna. Hur dessa har operationaliserats i ana-
lysen beskrivs i respektive artikel. 
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Artikel I: Language Games and Meaning as Use in Student  
Encounters with Scientific Literacy Test Items. 
I denna analys är meningsskapande ett centralt begrepp, vilket stu-
deras genom en semantisk analys (Mäkitalo et al., 2009) av möten 
mellan uppgifter och elever. Som framkommit betraktas inom so-
ciokulturell teoribildning (exempelvis Linell, 2009) inte mening 
som objektiv, utan som något som förhandlas av deltagarna i varje 
given situation. I denna artikel byggs det analytiska ramverket upp 
kring de analytiska begreppen gap (Wickman & Östman, 2002; 
Wickman, 2004) och meningspotential (Rommetveit, 1974) för att 
visa hur uppgifternas innebörder förhandlas och omförhandlas. 
Här används analysbegreppen function och as use (Wittgenstein, 
1967). När ett ords betydelse förhandlas uttrycker ”function” vad 
ordet brukade göra (what it used to do), det vill säga hur ordet sett 
till tidigare erfarenheter har använts. Ordets betydelse ”as use” in-
nebär dess situerade betydelse, alltså den faktiska användningen av 
ordet i sammanhanget. Även i övrigt baseras ramverket på Witt-
gensteins språkfilosofi, och från den praktisk-epistemologiska ana-
lysapparat (PEA) som utvecklats av Leif Östman och Per-Olof 
Wickman (Wickman & Östman, 2002; Wickman, 2004). I 
ramverket är begreppet språkspel centralt.  

 
Artikel II. ”Why bother so incredibly much?” Student perspectives 
on PISA science assignments. 
Även i denna artikel görs en semantisk analys (Mäkitalo et al., 
2009). Medierad handling är det analytiska basbegreppet (Wertsch 
1998, s. 24), vilket är ett sätt att studera hur enskilda yttranden 
och göranden hänger ihop, såväl med föregående som med efterföl-
jande handlingar (Bakhtin, 1981). Därigenom ses hur deltagarna 
ständigt adresserar andra, i nuet, det förflutna och framtiden (se 
Linell, 2009, s. 84ff). Vidare används analysbegreppet diskursiv 
positionering, vilket har konstruerats genom de två begreppen di-
scursive identity (Brown, 2004) och positioning (Davies & Harré, 
1990). Detta innebär att identitet inte studeras utifrån till exempel 
socioekonomiska faktorer, utan i relation till en viss kontext (elev-
gruppen, skolan, naturvetenskapen som diskurs) och som ett dis-
kursivt uttryck. Förekommande sociala språk (Bakhtin, 1981) i 
texterna analyseras som medierande verktyg, vilka medger och be-
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gränsar vissa handlingar, och vilka ger upphov till motstånd hos de 
som ska använda dem (Wertsch, 1998).  

 
Artikel III. PISA Truth Effects: The Construction of Low  
Performance. 
I denna artikel finns både en textanalytisk ingång (Börjesson & 
Palmblad, 2007) och en sociomateriell (Latour, 1999; Pickering, 
1995). Den textanalytiska beskrevs i ett tidigare avsnitt. I detta 
tredje ramverk för analys av elevers möten med PISA ses de stude-
rade händelserna som verklighetsuppföranden (Gorur, 2011). Ett 
underliggande antagande är att förmåga (performance) är en ömse-
sidig konstruktion (Hacking, 1999), i vilken idén om förmågan och 
erfarenheten av förmågan konstituerar varandra102. Ramverket in-
nebär att alla aktörer ses konstruera och rekonstruera vad som ut-
gör ”förmåga”. De analytiska begreppen är hämtade från STS (ve-
tenskaps- och teknikstudier). De analysverktyg som används i arti-
kel III är följande: PISA som vetenskapligt laboratorium och testin-
strumentet som detektor (Latour, 1999), samt elevernas och upp-
gifternas ömsesidiga motstånd och anpassning (Pickering, 1995), 
och slutligen det sociomateriella begreppet översättning (Latour, 
1999). Hur dessa begrepp ska förstås beskrivs närmare i övergång-
en till artikel III (kapitel åtta)103.  

 
  
                                                   
102 Och tillsammans utgör dessa möjligheter till och begränsningar för lärande. 
103 Med undantag av begreppet översättning, vars betydelse i sociomateriell mening be-
skrivs i slutet av kapitel tre.  
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Översättningsproblematik 
I denna avhandling syftar ordet översättning på två saker: dels me-
nas det i dess lingvistiska betydelse, dels i dess sociomateriella (La-
tour, 1999; se kapitel tre), till vilket jag återkommer i artikel III. 
Båda typerna av översättning har betydelse. Den lingvistiska över-
sättningsproblematiken berördes i kapitel två gällande forskarsam-
hällets kritik av hur till exempel olika nationella versioner av testet 
tycks ha olika svårighetsgrad (Arffman, 2010; Puchhammer, 
2007). Gällande mina egna studier sker lingvistisk översättning i 
flera led: eleverna arbetar med provuppgifter som har blivit över-
satta från engelska/franska till svenska, och deras möten sker på 
svenska. Samtalen under dessa möten har därefter, i artiklarna, 
översatts till engelska för att kunna nå en internationell läsekrets. 
Eftersom de problem som uppstår i mötena ofta är av språklig ka-
raktär blir översättningen en svår balansgång. För att kunna över-
tyga, och klargöra hur analysen skett, har det svenska samman-
hanget fått skrivas fram i de engelska artiklarna. Vidare har det 
framstått som betydelsefullt att explicit poängtera vad översättning 
de facto innebär, nämligen att ett ord på ett språk (exempelvis 
svenska) inte självklart kan ersättas med ett ord på ett annat (eng-
elska) vars samtliga innebörder eller möjliga konnotationer över-
ensstämmer. Med Rommetveits (1974) begrepp kan detta uttryckas 
som att deras respektive meningspotential inte överlappar fullstän-
digt.  
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5. ARTIKEL I  

Title: Language Games and Meaning as Use in Student  
Encounters with Scientific Literacy Test Items 
 
Authors: Margareta Serder & Anders Jakobsson 

 
Abstract 
Previous research in science education has suggested that difficul-
ties among students learning science relate to challenges in framing 
its discourse. This article examines the role that language plays in a 
scientific literacy test for which everyday life is an augmented as-
pect. Video recorded data was collected in four ninth-grade science 
classes in a Swedish compulsory school as small groups of students 
discussed and collaboratively solved PISA science test items. The 
theoretical framework assumes sociocultural perspectives as well as 
that of Wittgenstein’s later works on language. The study involves 
an analysis of students’ meaning-making of specific words that oc-
cur in the test and the various language games to which these 
words contribute. Specifically, we analyzed the students’ use of 
four different words: reference, constant, pattern, and factor. We 
found that the students use these words in everyday or mathemati-
cal language games; for example, understanding the word “pat-
tern” as a mathematical regularity rather than a result of a scien-
tific experiment. The results are analyzed in relation to the specific 
illustrations and wording that contextualize the items. We argue 
that a crucial part of being scientifically literate is privileging sci-
ence content over other possible disciplines and contexts and ignor-
ing the everyday perspective.  
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Introduction 
Scientific literacy may strongly require that the science community 
convey its knowledge to the public; however, competing visions 
(Roberts, 2011) of the concept have been put forward with differ-
ent focuses or intentions on science instruction and education. The 
two visions generally have been described as contrasting perspec-
tives on science education, one mainly highlighting the traditional 
products and processes of science itself and the other highlighting 
the everyday situations in which scientific components or content 
are integrated. During the last decade, scientific literacy also has 
been promoted under the Organization for Economic Cooperation 
and Development (OECD) as an essential part of the global as-
sessment Programme for Student Assessment, PISA (OECD, 2012). 
In addition to various existing accounts and visions of scientific lit-
eracy, OECD has given the concept a specific PISA definition. Un-
derstanding science’s contribution to society is central in this defi-
nition and conceptual knowledge about and of science constitutes 
an important cornerstone in the assessment framework (OECD, 
2012, p. 99). The PISA literacy perspective implies that assessment 
tasks or items are “placed” in situations regarded as “part of the 
student’s world” (OECD, 2012, p. 102), which means the items 
are, “framed in situations of general life and not limited to life in 
school” (ibid). From this viewpoint, the presumed everyday lives of 
students become an augmented aspect of the PISA scientific literacy 
test. On the other hand, “everyday life” is a comprehensive domain 
of situations, and several studies (for example, authors, 2014) as-
sert that bringing this aspect into knowledge assessments increases 
their complexity. In addition, Andrée (2007) argues that everyday 
life science problem-solving actually may enhance student difficul-
ties. The barrier consists of distinguishing the relevant scientific as-
pects from the everyday aspects; that is, to interpret it as scientific 
problem. Schoultz, Säljö, and Wyndhamn, (2001a), explore stu-
dents’ interpretations and understandings of some science assess-
ment items (TIMSS) by asking them to identify the relevant scien-
tific content in order to solve the problems. The results suggest that 
the students’ performance strongly depends on their everyday un-
derstanding of the situation as a whole, rather than exclusively on 
their conceptual scientific knowledge. In addition, the authors con-
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clude that low performance might be the result of the items’ com-
municative format and the contextualization of science in everyday 
life. These conclusions are in line with Olsen, Turmo and Lie´s 
study (2001) that reworded and reformatted test questions from a 
TIMSS survey to explore subsequent changes in students’ answers. 
The results indicate significant differences in the solution frequency 
even with proportionately small changes of words and expressions 
in the items.  

However, some questions related to these conclusions pertain to 
problems in students’ meaning making that actually occur when 
the scientific content is contextualized in presumed general life sit-
uations, (as in PISA) and to what extent the identified problems are 
related to the specific formulation of the item. In order to approach 
these kinds of questions, we let students in this study collaborative-
ly solve some PISA science literacy items. In these situations, the 
students’ negotiations about the meanings of words, concepts and 
expressions frequently occurred and have thus been the focus of 
our study. The analysis is influenced by Wittgenstein’s later 
framework (1953/1997) of language games from the perspective of 
how it has been used in other, similar studies in science education 
(e.g. Wickman & Östman, 2002; Wickman, 2004). According to 
this framework, words get their meaning as use, which is intercon-
nected to and inseparable from the situated context and the func-
tion of words and expressions. We propose that this type of analy-
sis is fruitful for broadening our interpretation of the PISA assess-
ment results, as well as expanding our understanding of students’ 
meaning making in the science classroom. In addition, it implies 
exploring the premises of OECD such that science knowledge can 
be assessed with items framed by, “situations of general life and 
not limited to life in school” (OECD, 2012, p. 102).  
  
The “Three-Language Problem” and hybrid discourses 
According to Yore and Treagust (2006), science learners are con-
fronted with a “three-language problem” as they move among 
home, school, and science languages. The problem, above all, re-
lates to various words of these languages connoting different mean-
ings in different contexts with which students often are uncon-
scious of or unfamiliar. According to the authors, science students 
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must learn to distinguish between these different languages, the dif-
ferent meanings of words and terms used in instruction, and the 
significance of applying them correctly in appropriate contexts. We 
perceive these three languages as different and discursive ways of 
talking that teachers and students are to be aware of and socialized 
within. However, science, home, or instructional discourses are not 
exclusive or totally separable languages. In Gee’s account (1999), 
different kinds of discourses exist and operate at different levels of 
our lives—societal, institutional, or group. Kelly (2011) describes 
these various discourses as different “ways of using language in so-
cial contexts” (p. 62), and Östman (1998) as, “a systematic process 
of exclusion and inclusion of words, regarding what to say and 
what not to say, how it should be said and how it should not” (p. 
55). In this light, the discourses of science become specific choices 
of words, grammar, idioms, and metaphors, and ways of excluding 
common elements of everyday life (Lemke, 1990, p. 130).  

As highlighted in several studies (e.g., Kambrelis, 2001; 
Kambrelis & Wehunt, 2012), the languages in science classrooms 
are often heterogeneous and used both in parallel and in combina-
tions. This implies that meanings of words and concepts from dif-
ferent discourses are constantly being negotiated and situated 
meanings established. Several scholars have stressed this hybrid 
(Bakhtin, 1981; Linell, 2009) or heteroglossical (Bakhtin, 1981; 
Mäkitalo, Jakobsson, & Säljö, 2009) character of learning spaces 
in science education. Tan and colleagues (Tan, Barton, Turner & 
Gutiérrez, 2012) argue that an important way of empowering sci-
ence education is to make these hybrid spaces explicit to students, 
which implies merging their everyday worlds with the languages of 
science. Other studies (Hanrahan, 2006; Wallace, 2004; Kambrelis 
& Wehunt, 2012) consciously use hybridity as a means of develop-
ing science teaching practices. For example, Hanrahan (2006) ex-
plores how successful teachers use hybrid discourse in order to in-
clude all their students, while Kambrelis and Wehunt (2012) high-
light how creative “linguistic practices” in classrooms, defined as 
hybrid discourse practices, produce synergies for science learning. 
Further, Wallace (2004) argues that hybrid meanings are results of 
teacher-student negotiations in the Third Space (Bhabha, 1994) 
concerning the meaning of scientific concepts. Wallace describes 
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the Third Space as an “abstraction of a space/time location in 
which neither the speaker’s meaning nor the listener’s meaning is 
the ‘correct’ meaning” (p. 908). The aim of the instruction is in-
stead related to mutual co-construction of interpretations and, “an 
elimination of cultural hegemony in communication”.  

In science education, hybrid discourse has also been discussed in 
relation to identity (Brown, Reveles & Kelly, 2005; Hsu, Roth, 
Marshall & Guenette, 2009; Kambrelis & Wehunt, 2012; Kelly, 
2012; Kelly & Sezen, 2010). Brown and Spang (2008) argue that 
“hybrid talk”, as a blend of vernacular and scientific discourses, 
“has the potential to help those who do not understand science 
language gain an understanding of word meanings” (p. 725) and, 
successively, develop a “scientific identity”. In another study, au-
thor and author (2014) analyzed how students collaboratively ap-
proached the relation between the everyday context and science 
discourses in PISA items, and found that the students discursively 
positioned themselves as other than the “little scientist” of the fic-
tive students portrayed in the PISA text. Kambrelis and Wehunt 
(2012) studied students’ discourse use in written laboratory tasks, 
and found that the more open-ended the tasks, the more hybrid 
discourses were used by the students in their reports (for a com-
mentary, see also Kelly, 2102). 

For Mäkitalo, Jakobsson, and Säljö (2009), who studied stu-
dents’ learning about global warming within an SSI project, the no-
tion of heteroglossia (Bakhtin, 1981) was the basis for analyzing 
hybrid discourse complexity in heterogeneous learning contexts. 
Above all, the students’ problem was related to the “heteroglossic 
properties” of the discourse; that is, students had difficulties with 
words that connote differently depending on the discourse in which 
they operate which caused confusion among the students. The 
premises of words in hybrid discourses were often unclear or un-
familiar to the students. In addition, several unintentional confla-
tions of the meaning of scientific terms used in science classrooms 
also are possible, which for instance may occur when science 
teachers use terms in ways that differ from how they are used in 
scientific practice. For example, a study of science student teachers’ 
use of language (Gyllenpalm & Wickman, 2011) indicated that 
student teachers tended to use the term “experiment” to denote 
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what would be referred to as a “laboratory task” rather than a sci-
entific experiment. Gyllenpalm and Wickman assert that this use of 
the term contrasts with its function in scientific research. Tentative-
ly, this suggests that some scientific terms might have different 
meanings in science instructional discourse than in academic sci-
ence. 
 
The meanings of words in Bakhtin’s heteroglossia  
According to the Russian literary scholar Bakhtin (1981), words 
gain their meaning and significance in different social languages. 
As mentioned, an illustration of this phenomenon is the use of the 
word “experiment” used in school in the sense of a “laboratory 
task” instead of a “design to test an hypothesis” as in scientific 
practice (Gyllenpalm & Wickman, 2011). Linell (2009) describes 
the concept of heteroglossia as when different social groups or in-
stitutions “display blends or struggles” (p. 246) between discours-
es. In other words, heteroglossia represents Bakhtin’s way of up-
holding the tension between continuously varying uses of words 
and terms and multiple (and sometimes rivaling) ways of talking 
about the same topical domain in different discourses (ibid). Ac-
cording to Bakhtin, every utterance, spoken or written, is always 
expressed from a particular viewpoint. In other words, utterances 
contain “dialogic overtones” that can, for example, be composed 
of assertions regarding the world, ontological conclusions or hy-
potheses regarding phenomena (Amhag & Jakobsson, 2008). 
Rommetveit (1974) suggests that words in this way have meaning 
potentials; that is, a “range of possible meanings” (Lemke, 1995, 
p. 42) that depend on their use in different contexts and on how 
they are perceived from different social, cultural, and historical 
perspectives. In line with Bakhtin and Rommetveit, Linell suggests 
that the meanings of words are accomplished in interaction with 
others and with contexts (2009). This implies that in situations of 
heteroglossia, meaning is not given, but is, as mentioned, accom-
plished in interaction. This view of meaning differs from that of 
language as a “fixed code” for transmitting ready-made meanings 
(Linell, 2009). Further, Linell views discourse as embedded within 
contexts, which in turn are potential rather than given or objective. 
Different actors in a concrete situation bring different assumptions 
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and experiences, all of which influence whether a potential context 
(and discourse) is actualized.  

According to Bakhtin, some forms of languages and speech gen-
res are univocal, and aim to transmit information without any loss 
or distortion of information, such as legislative or religious texts. 
However, even authoritative speech genres (Bakhtin, 1981) such as 
these do leave space for interpretation; therefore, different judg-
ments are possible as they originate from one and the same statuto-
ry text. In this sense, written surveys such as PISA tests may be re-
garded as a kind of authoritative speech genre, produced in what 
Linell (2009) referred to as a “monologizing practice” (p. 173), 
which aims to reproduce language univocally. Therefore, from a 
Bakhtinian perspective, it is impossible to produce a written test 
(such as PISA or TIMSS surveys) without using a univocal text, 
which in turn makes interactional accomplished meanings in con-
texts by definition impossible per se. This paradox becomes even 
more explicit in surveys of students’ scientific literacy in everyday 
contexts. We return to this issue in the discussion section. 
 
Language games and meaning as use 
One possibility to enhance understanding students’ use of different 
languages in different discourses is to use Wittgenstein’s 
(1953/1997) language game metaphor. This implies to focusing on 
the actual situations in which students use words because they have 
something to say to one another, rather than to limit the attention 
to the objects about which they are speaking. By using the term 
“language-games”, Wittgenstein (p. 23) asserted that speaking lan-
guage is part of an activity or form of life. In these situations, we 
are so accustomed to operating with words that we are not aware 
of their complexity of what is involved in doing this. Language is 
in this view perceived as interwoven with ways of acting, and the 
connections between words, utterances, expressions, and meaning 
are not simply found in theory, but in the activity itself. That is, 
words are not just words: they are interconnected in specific lan-
guage games where they have specific connotations and definitions; 
as Wittgenstein puts it, they have family of meanings (1953/1997, 
p.77). Accordingly, meaning becomes more a process, understood 
and defined “as the use of a word in language” (Wittgenstein, 
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1953/1997, §43). For instance, a moral concept like “dignity” in a 
specific context cannot be fully understood through the encyclope-
dic synonyms alone (Nordenstam, 1993). To capture its full mean-
ing, the synonym must be complemented with a description of how 
the word is used in that specific culture, within that specific group 
of people, and at that specific historical time; that is, in the specific 
language game. Expanding meaning from the level of single words 
or sentences towards what the utterance is producing in the con-
versation implies that the emphasis of student talk analysis must be 
more on the interpretation of utterances in relation to its function. 
However, for Wittgenstein (1953/97), the function of language and 
words goes beyond the simplified image of language as a tool for 
transmitting thoughts and implies that discourse in conversation 
and text can serve a multiplicity of functions or purposes. The 
function of a word or sentence is also tied up with what it “used to 
do”, which may be in contrast to “as use” which is its (situated) 
meaning. In this way, Wittgenstein’s notion of “function” may be 
distinguished from his notion of “as use” which in an analytic per-
spective enables possibilities to explore how students use the rela-
tion between them.  

Several researchers in the field of science education have used 
Wittgenstein’s later works especially in order to develop methodo-
logical approaches and to interpret student interaction (e.g., 
Lundegård & Hamza 2013; Lidar, Almqvist, Östman, 2010; 
Rudsberg, Öhman & Östman, 2013; Ault & Dodick, 2010). 
Lundqvist, Almqvist, and Östman (2009) analyze how students 
transform their use of words in specific educational situations to 
interpret how epistemology permeates the actions taking place in 
the classroom. Additionally, they use the Wittgensteinian concept 
of stand fast as a means of analyzing students’ meaning making, 
that is, their negotiations and actions. According to the authors, 
the notion highlights situations, “when things stand fast for the 
participants in practices, in encounters with other people and with 
the physical world, the way to act is obvious” (p. 863). That is, the 
use of the word or the meaning of it is obvious and there is no need 
for any negotiations. Further, in the framework of practical epis-
temology (Wickman & Östman, 2001, Wickman, 2004), meaning 
making is an issue of building relations between words and bridg-
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ing gaps by constituting similarities and differences between the 
new and unknown. The concept of gap is used as a way to uphold 
the tension when people in interaction encounter something they 
do not understand or situations of dubitation. Another study 
(Sensevy, Tiberghien, Laubé & Griggs, 2008) uses Wittgenstein’s 
language games as an analytic tool in order to interpret students’ 
constructing new relations between the abstract and concrete dur-
ing science modeling activities. The result suggests that the rela-
tionship between the abstract and concrete in science teaching ne-
cessitates a conceptualization process that has to be coherent and 
continuous and to encourage multiple relations. Further, Polman 
and Pea (2001) use the same notion to design project-based science 
classrooms with the explicit aim of supporting students in carrying 
out their own original research. The work involves transforming 
the students’ actions into more successful “moves” in their “lan-
guage game”. The analysis of the classroom observations displayed 
that the transformed science language played a pivotal role in re-
search project success. In a more comprehensive perspective, 
Wickman and Östman (2002) use the Wittgensteinian framework 
in order to explore learning on a discursive level and how individ-
uals become participants of new practices. The authors conclude 
that learning metaphorically may be described as a discursive 
change.  
 
The study 
The scope of the PISA assessment has sometimes been compared 
with the framework of socio-scientific issues (for example, see Sad-
ler & Zeidler, 2009). Given PISA’s explicit intention to assess stu-
dent knowledge of and about science in situations of general life 
(OECD, 2012), there may be reasons for such a comparison. In SSI 
problem solving, multiple learning objective perspectives are often 
deliberatively brought into the context (Kolstø, 2001), which im-
plies that scientific literacy in the PISA framework at least seems to 
be inspired by and to some extent is similar to socio-scientific is-
sues. Yet, according to Mäkitalo et al. (2009), working with SSI in 
science education means intentionally “inviting heteroglossia” (p. 
9), which implies that students, “are faced with a challenging task 
of identifying genres and of relating what is expressed in each of 
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these genres to the others in manners that are contextually rele-
vant” (p. 23). Also Ideland, Malmberg, and Winberg (2011) de-
scribe SSI situations as “challenges of discursive collisions” and 
conclude that blending discourses, as when mixing potential scien-
tific and everyday contexts, invokes framing problems.   

In relation to these educational challenges, we intend to analyze 
how and in what ways students in small groups collaboratively ap-
proach and solve tasks that are selected from released items in 
PISA surveys (until 2009). The main purpose is to understand what 
discursive aspects that is crucial or problematic for approaching 
test questions that invoke situations in which everyday life is 
stressed. The main research questions in this study are:  
 

Which language games do students enter in their negotiations 
about the meanings of the items? 
 
Which meanings as use and functions emerge in students’ prob-
lem-solving activities when they collaboratively solve PISA 
items?  

 
Methodology 
Setting and participants 
The data construction in this study took place at a teacher educa-
tion partner school in a semi-rural, small commuter town located 
in south Sweden. Three teachers agreed to make their classes avail-
able for the project, which resulted in 71 ninth-graders (same age 
group as the PISA surveys) from four science classes being divided 
into teacher-constructed groups of between three and four students 
(aiming for a discussion-friendly climate). In total, 21 groups were 
formed. The participants amounted to half of their cohort at this 
particular school. According to available national statistics 
(www.siris.skolverket.se), those students’ mean final grades in Sci-
ence by the end of the school year were just at the Swedish average. 
For the study, the students worked collaboratively in group activity 
rooms with selected PISA items during one science lesson (45–60 
minutes), while their work was video- and audio-recorded (in total, 
16 hours of recorded data). In short, they were asked to discuss 
how they could solve the PISA problems and then to agree on one 
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written answer per group. The students and their teachers were 
presented with the videotaped material retrospectively. The items 
used for the study were tried out in a pilot study in order to ensure 
that they triggered student conversations. Together with the Swe-
dish and Danish national PISA teams, these items were selected out 
of the publicly released PISA Science units 
(https://nces.ed.gov/surveys/pisa/pdf/items2_science.pdf). The items 
had been used in all the PISA assessments in 2000, 2003, and 
2006, and fairly reflected the remaining non-released items of the 
PISA assessment. We strived to cover as many PISA science aspects 
as possible (that is, the various PISA-scale science competencies 
and proficiency levels). As a result of the pilot study, we selected 
three released PISA units, comprising 11 unique items: Acid rain 
[S485], Greenhouse [S114], and Sunscreens [S447]. According to 
the Swedish PISA report (Skolverket, 2007, p. 42) the scientific lit-
eracy knowledge assessed by PISA corresponded well with the 
Swedish curriculum at the time.  
 
Methodological considerations and the analytic procedure 
The students took part in what could be described as a collabora-
tive school science activity, although the project was set up for re-
search purposes. We wish to stress that this study neither can nor 
intends to speak about students’ abilities or knowledge in terms of 
individual, mental constructs (compare Koretz, 2008). Instead, we 
see the individual participants as contributing to existing and oper-
ating discourses that become observable in action (Wertsch, 1998; 
Jakobsson, Mäkitalo, & Säljö, 2009). Several research studies (for 
example, Schoultz et al., 2001a, 2001b) have demonstrated how 
adult intervention, as in interview studies, may affect the discursive 
situation; therefore, we decided upon documenting via video a 
group setting without any adults, thus rendering the students’ own 
discussions and interpretations of the task explicit.  

The research questions were operationalized and analyzed in 
three distinct, but interrelated phases. In the first phase, all stu-
dents’ negotiations concerning the premises for the tasks to solve 
were identified and transcribed. This means that the focus in this 
phase was directed towards the students’ meaning making and ne-
gotiations. This phase departed from the framework of Practical 
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Epistemological Analysis (Wickman & Östman, 2002; Wickman, 
2004) which, as mentioned, uses the analytic concept of gaps for 
the tension identified when people in interaction encounter situa-
tions of dubitation. 

The second phase consisted of using the gaps found to identify 
the students’ negotiations about the significance or importance of 
specific words or concepts. This phase of further reducing the data 
was inspired by the framework of Wittgenstein’s language games 
(1953/1997). The analytic focus was therefore directed on what 
students’ utterances produced in the specific situation, understand-
ing meaning as the use of words in language (§43). In this phase, 
about 20 different words and concepts from students’ discussions 
were identified as frequent in at least two groups.  

In the third phase, the words and concepts assessed as bringing 
about the most frequent gaps (Wickman & Östman, 2002; 
Wickman, 2004) were selected. Ultimately, four words and con-
cepts remained: the Swedish corresponding words for constant, 
reference, factor and pattern (that is, konstant, referens, faktor, 
mönster). The use of these words and concepts were now analyzed 
in depth, interpreting them in relation to what Wittgenstein 
(1953/1997) defines as their function. This means that we, in the 
third phase, strived to understand how meaning was created as a 
relation between the use of the words or concepts and what they 
used to mean, that is, their function according to previous experi-
ences brought up in the discussions. Our analysis aimed to follow 
and develop Wickman’s 2004 interpretation of Wittgenstein, im-
plying that, “language games are uses of language where meanings 
of words are clearly understood” (Wickman, 2004, p. 328). This 
means that the meaning of particular words also may be standing 
fast (Wickman & Östman, 2002; Wickman, 2004) in the student 
discussions (that is, their meaning is not negotiated) although their 
meaning does not necessarily correspond to “the intended” as seen 
from another viewpoint (not necessarily correct from a scientific 
point of view). The point here is that when the students agree on a 
specific use or meaning we argue that they are situated in the same 
language game.  

We want to stress the possibility that words in different national 
languages (such as Swedish or English), might connote both the 
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same and different meanings in the sense that the interpretations (or, 
to use Wittgenstein, “as use” and “functions”) of single words pos-
sible in Swedish might not exactly correspond to those in English, 
and vice versa. However, PISA, as an international assessment 
movement, is translated into a large number of languages (compare 
OECD, 2009), which also may be a reason for addressing this issue 
in an international publication. Additionally, we have narrowed the 
presentation of our analysis of those four words to include excerpts 
from three of the 21 groups as particularly accessible for this article 
format. The reported material is limited for the same reason to two 
of the three used units of the PISA test (Sunscreens and Greenhouse): 
In the transcript legend, found at the end of the article and elaborat-
ed from Furberg (2009), we have distinguished the students’ own 
statements from their reading aloud from the test by reproducing the 
“reading aloud utterances” in Courier New font. The students’ 
pseudonyms are nicknames that the students suggested. 
 
Results 
The first two examples aim to illustrate how the students, while 
working collaboratively, negotiated and made meaning of three 
terms (reference, factor, and pattern) that occur in the PISA test 
unit Sunscreens. The unit consisted of one page of introductory 
text and illustrations followed by four multiple-choice questions in 
which the last also included an open-ended question. All together, 
the text, pictures, and questions constitute a kind of story about 
“science-used-in-real-life,” which we call the backstory.  

The Sunscreens backstory concerns the fictional students Mimi 
and Dean who were to investigate the effectiveness of four different 
sunscreen products (S1, S2, S3, and S4). According to the backsto-
ry, two other substances – zinc oxide (ZnO) and mineral oil (M) –
were also available in this investigation. (Zinc oxide blocks sun-
light, but mineral oil does not.) The text describes that Mimi and 
Dean conducted their experiment by placing drops of the sunscreen 
products on light-sensitive paper beside drops of mineral oil and 
zinc oxide (see Figure 1).  

113



 114 

Figure 1. Illustration in the backstory text of the PISA unit Sun-
screens.  
 
The text describes that sunscreen products have a Sun Protection 
Factor (SPF) that shows how well each product absorbs ultraviolet 
radiation from sunlight; note that the verb absorb and the noun 
factor become important in our results.  

The reported episodes concern two different test questions from 
the Sunscreens unit. Initially, the students were working with one 
of the multiple-choice questions, Question 2, in which they were 
asked to decide which of four statements best described the role of 
mineral oil and zinc oxide in the experiment (Figure 2). Therefore, 
the students had to figure out that mineral oil and zinc oxide were 
used as controls in this fictional experiment, or in the language of 
this test question, references (answer “D”). 

Figure 2. Sunscreens question 2. 
 
Words and concepts in interaction with experiences of everyday 
context 
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In the excerpt below, three students, John, Paul, and George, are 
discussing Question 2 and are negotiating different possible mean-
ings of the words in the task. Here, the discussion was about the 
meaning of the words factor and reference that occur in different 
combinations in the four response-options reproduced in Figure 2.  
 
1. John but a factor is like (.) I mean, how 

can you explain factor? (looking at 
George and Paul) = no probably it’s 
like (.) e:h (.) mm (.) which one was 
absorbing? 

 

2. George wasn’t it the zinc oxide that ab-
sorbed and the mineral oil that let 
all through? 

[pointing at 
the sheet] 

3. Paul  Nods 

4. John (leans his head down for a second) 
eh how to (.) reference substance – is 
it the opposite? (gesticulates with his 
hands to the right and to the left) I 
mean reference isn’t it? 

 

5. Paul reference is the opposite yes = or 
not? 
 

 

6. John reference in a company is a kind of a 
contact person 

 

7. George (pointing at the text) but in that case 
the mineral oil is the reference sub-
stance and the zinc oxide is the fac-
tor being tested 

 

8. John mm  
9. George so then it is “C” [“C” states: 

Mineral oil is 
a reference 
substance 
and zinc ox-
ide is a factor 
being tested.] 

10. John but = “C” = it can – (.) both aren’t- 
but = it could be ”A” as well (.) both 
could be factors (leans towards 
George and gesticulates). 

[“A” states”: 
Mineral oil 
and zinc ox-
ide are both 
factors being 
tested.] 
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11. George yes but do you- (.) mineral oil = lets 
everything through = so why would 
one test it in sun protection then? 

 

12.  (.)  

13. Paul that would be “C”  

14. John scratches his forehead (.) yes  

15. George that would be good for showing 
how it gets with no protection at all 
= in that case 

 

16. Paul mm  

17. John yes exactly = (attempts to write 
something on the answer sheet) yes 
it has to be “C” (.) because the min-
eral oil has to be a reference sub-
stance 

[Mineral oil 
is a reference 
substance 
and zinc ox-
ide is a factor 
being tested] 

17. George yes exactly  

18. John because it lets all through  

19. George zinc oxide = for God sake = is for 
rubbing your nose with when you 
are sunning yourself (.) that white 
cream- hell it looks disgusting 

Moves his 
hands back 
and forth 

20. John Yes has finished 
writing the 
answer 

Excerpt 1. Group X [00:13:00 – 00:16:00] Sunscreens Question 2. 
 
In this episode, George, Paul, and John oscillate between the in-
formation given in the backstory text (such as mineral oil that let 
all [sun light] through; turn 2) and references to previous experi-
ences that were mediated by this task (such as zinc oxide = for God 
sake = is for rubbing your nose with when you are sunning your-
self. That white cream; turn 19). The group’s negotiation serves to 
define relations (Wickman & Östman, 2002) between the terms 
“factor” and “reference”: What is a “factor” compared with a 
“reference”? How are these two words related to the different 
chemical or physical properties mentioned in the text (such as 
“block sunlight,” “absorb,” and so on)? 

In the introduction to the Sunscreens unit, the word “factor” 
appears only in the composite term “Sun Protection Factor,” which 
is described as something that sunscreens “have” and which “ab-
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sorbs the ultraviolet component of sunlight.” Here, some new rela-
tionships between the terms are established: a) between “factor” 
and “absorbing”; and b) between “zinc oxide” and “absorb”. The 
first relationship is established when John says, but a factor is like 
(.) I mean how can you explain factor? […] which one was absorb-
ing? (1), in which he relates the situated meaning (as use) of “fac-
tor” to the substance that “was absorbing”. Thereafter, George 
checks the text (2) and asserts that zinc oxide absorbed [the light]. 
The information given in his text is that “sunscreen products with 
high Sun Protection Factor (SPF) absorb more of the ultraviolet ra-
diation component of the sunlight” and that “zinc oxide almost 
completely blocks sunlight.” This indicates that George draws the 
conclusion that the absorbing substance is the zinc oxide – the rela-
tionship he established in turn 2. During the whole episode, these 
established meanings were never renegotiated or contradicted: zinc 
oxide absorbs sunlight and it is “a factor.” Thus, this established 
relationship seems to be standing fast (Wickman & Östman, 
2002). 

This specific relationship between “factor” and “zinc oxide,” in 
the sense that zinc oxide actually is considered a “factor”, also was 
observed in several other groups in this study. In a Swedish-speaking 
context, this is perhaps not very remarkable. One of the everyday 
life terms used for SPFs in Swedish is literally “sun factor” 
(solfaktor) or just simply “factor.” Therefore, the language game 
(Wittgenstein, 1953/1997) in which the three students are reasoning 
may be connected to the actions and events of everyday life in which 
“factors” denote sunscreen products. In addition, the term “factor” 
(in “Sun Protection Factor”) originally had a mathematical connota-
tion, representing the increase in the amount of time that protected 
skin could be in the sun without burning. However, in this test ques-
tion, the term “factor” represents the different conditions to be sci-
entifically tested, that is, the experimental variable. Thus, we have 
identified at least three different possible meanings of the word “fac-
tor.” We argue that the problem for the students is not their under-
standing of the fictive experiment per se (or its design), which is the 
competency to be tested; rather, it is that the word “factor,” which 
is used in the text as if it were a specific term, has different meanings 
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in different language games. That is, the word “factor” may have a 
multiplicity of Wittgensteinian functions.  

After the relationship between “factor” and “zinc oxide” has 
been established, the students begin to discuss the meaning of 
“mineral oil” and to establish its properties. In turn 2, George at-
tempts to define it as mineral oil that let all through? (while point-
ing somewhere on his test sheet). Next, Paul nods to agree (3) and 
John seems to use this information to try to make meaning out of 
the different options (Figure 2). He suggests reference substance – 
is it the opposite? (4), something that Paul immediately approves 
(5). There are several possibilities for perceiving “reference sub-
stance” as opposite. One, zinc oxide and mineral oil have opposite 
qualities among their properties, something described in the back-
story text (one lets sunlight through and the other blocks it). 
Moreover, in this test question the different options could be per-
ceived as “inverted” versions of each other (Figure 2). When zinc 
oxide and mineral oil semantically are set as antonyms as in this 
text, the impression could be that the substances actually are op-
posed to each other. According to John and Paul, zinc oxide and 
mineral oil must be either a “factor” or a “reference substance.”  

In his next statement, John attempts to give the term “reference” 
a new function, drawing a parallel to everyday life: “reference” as 
a kind of contact person (5) that one must refer to when applying 
for a job. However, George picks up the first possibility in which 
the substances are viewed as opposites (as put forth by John in turn 
4), and suggested, but in that case the mineral oil is the reference 
substance and the zinc oxide is the factor being tested (7). His 
proposition corresponds to option “C” in the test (suggested in 
turn 9, 13, and 17). In fact, only at this point in their discussion 
were zinc oxide as factor and mineral oil as reference compared as 
opposites. However, this is the relationship that the group eventu-
ally decides upon. The negotiation continues as John proposes that 
both [zinc oxide and mineral oil] could be factors? (10), but 
George rejects this suggestion as inconsistent with the given infor-
mation: mineral oil = lets everything through. So why would one 
test it in sun protection then? (11). Here he asserts that there is no 
point in testing a substance that does not block sunlight, and there-
fore mineral oil cannot be a factor to be tested. The meaning of 
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“factors” is substances that block sunlight, a meaning that then 
stands fast (Wickman & Östman, 2002)  

The way in which the students discuss the words and relate them 
to each other is different from the supposed intention in the item. 
Thus, via the framework of Wittgenstein, the words as use get sev-
eral different functions in relation to what the words “used to do” 
(Wittgenstein 1953/1997). Still, in this excerpt, the intended mean-
ing of the term “reference substance” as a control in the experi-
ment is actually reached at one point. When George asks why min-
eral oil would be tested (11), he orients attention toward the fictive 
experiment itself and what it might be like. When he states, that 
would be good for showing how it [the result of the experiment] 
gets with no protection at all (15), he stresses the actual role of the 
mineral oil (as a control), from which John concludes that the min-
eral oil has to be a reference substance (17). Therefore, while con-
necting the fictive result “no protection at all” (15) with “a refer-
ence substance” (17), John establishes a meaning of reference that 
is valuable and correct in this test. However, the meaning of a 
“factor” is still used as in the language game in which “factors” 
are not scientific variables, but a synonym for sun creams, and 
therefore, the group selects “C” in which zinc oxide is a “factor” – 
that white cream (18), and not the correct answer.  
 
Words and concepts in interaction with illustrations and graphs  
In the second example, students worked with another test question 
from the PISA unit Sunscreens, Question 5 (Figure 3). This test 
question had two parts: First the test-takers were to select the cor-
rect option from four pictures representing the fictive results of the 
sunscreens experiment (described earlier), and second, explain their 
choice. As described, the experiment investigated the effectiveness 
of four different sunscreen products, S1, S2, S3, and S4 (represent-
ed as circles in Figure 3). The backstory explained that drops of the 
products were placed on light-sensitive paper, which was then 
placed in the sun. The backstory text also stated that mineral oil 
(M) and zinc oxide (ZnO) were used in the experiment (circles 
“M” and “ZnO” in Figure 3). Question 5 explained how the light-
sensitive paper be haves when exposed to sunlight, and asked: 
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“Which one of these diagrams shows a pattern that might occur? 
Explain why you chose it.”  

 
Figure 3. Illustration in Greenhouse Question 5.  
 
In short, test-takers must think upon what happens when different 
sunscreens (“Sun Protection Factors”) are placed in the sun and 
conclude that they let through different amounts of light, which 
causes the light-sensitive paper to change different colors. The cor-
rect answer was “A” because the mineral oil (M) allows all sun-
light through, turning the paper white (represented as a white circle 
marked “M”), while the area with zinc oxide (ZnO) remains dark 
(represented as a dark grey circle marked “ZnO”).  
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In the following example, four students – Alice, Blondie, Greta, 
and Viola – discuss Question 5 and negotiate the word “pattern.” 
 
8. Alice so it’s supposed to be a pat-

tern? 
 

9. Blondie  inaudible 
10. Greta but how can a pattern occur? [seems puzzled] 
11  (.)  
12. Blondie here is no pattern  whispering 
13. Alice yes  
14. Blondie no  
15. Alice somewhere  
16. Blondie no  
17. Greta I don’t even understand the 

question 
 

18. Blondie neither do I (yawning) (.) Yes 
here is a pattern = 

 

19. Alice “A”? [option “A”] 
20. Blondie here it is light here it is dark 

here it is light here it is dark 
here it is light here it is dark 
(pointing at alternative A on 
her diagram) here it is like = 
dark light light dark light dark 
[option B] here it is light light 
dark light dark light [option C] 
here it is light light dark light 
dark light = so here it is like 
light dark light dark light dark 
so it is a pattern [option A] 

 

21. Alice is it “A” or? [option “A”] 
22. Greta maybe it’s supposed to be a 

more = <well-formulated> ex-
planation  

waving her 
arms 

23. Blondie  giggling 
24. Viola here’s a pattern too (pointing at 

Blondie’s diagram in a diagonal 
pattern) 

[showing 
something on 
alternative B] 

25. Blondie NO  
26. Greta (laughing) OF COURSE it is – 

there are two diff - NO there 
aren’t  

 

27. Blondie they do not have the same col-
ors (looking at Greta) 

[pointing at 
“C”] 
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28. Greta NO they HAVEN’T  
29. Viola neither do these  

 
[the pattern in 
“A”] 

30. Blondie no but is is light light light dark 
dark dark 

 

31. Greta (laughing) oh damn  
32. Alice but we think it’s ”A” or what?  
33. Greta YES but what kind of an ex-

planation do we have? (.) be-
cause here it’s dark and there 
it’s light?  

[sarcastic into-
nation] 

34. Blondie  giggles 
35. Alice well first it got light then it got 

like = between = like as = first it 
is white = then in between 

 

36. Blondie but how is that supposed to 
form <a pattern> ?  

[seems really 
puzzled] 

Excerpt 2. Group P [22:11-26:00]; Sunscreens Question 5. 
 
In this example, the word “pattern” is uttered by all four girls and 
on five occasions (10, 12, 18, 24, 36); however, at no point do the 
students suggest different possible meanings or interpretations of 
the word. Rather, the meaning as use of the word is standing fast 
(Wickman & Östman, 2002). What are the possible consequences 
for how the group understands this task? For instance, in reaction 
to Greta as she asks but how can a pattern occur? (10), Blondie re-
plies that here is no pattern (12), without questioning what kind of 
“pattern” these concerns. However, using the word pattern in this 
way seems to be a problem because Greta asserts that she cannot 
find an explanation for a pattern to happen (22, 33); asking how 
can a pattern occur? (10).  

According to both the Swedish as well as the English encyclope-
dias, “pattern” word applies to a variety of functions or meanings. 
As background for further analysis, we refer to those, thereby illu-
minating the heteroglossic (Bakhtin, 1981) complexity of this 
word. The work pattern may represent: 
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a) a model – an example for reproduction or imitation (for produc-
tion but also for behavior) or anything designed or fashioned as a 
model for something to be made. As such, the pattern is the original; 

b) an example that is positively valued (“a good example”);  

c) the word for a regular arrangement of lines or figures on a sur-
face, such as a geometrical pattern;  

d) decorative designs such as textile fabrics or wallpapers;  

e) an arrangement of numbers in mathematical patterns, in which 
the recurrence of certain intervals forms the pattern;  

f) a combination of qualities or tendencies forming a consistent or 
characteristic arrangement; 

g) an underlying structure of a complex system that might not be 
apparent at first glance. 

 
This is not to argue that all of these functions are potentially in the 
specific situation we are analyzing. However, we argue that these 
different functions might be used within different language games 
and that both Greta and Blondie use the word “pattern” within a 
mathematical language game. In this excerpt, Greta continues to 
ask for an explanation for a pattern, while Blondie presents the 
finding of a pattern (20), including the words “light” and “dark” 
that describes their order of occurrence in the illustration (Figure 
3). She systematically goes through all of the four options to estab-
lish that the option demonstrating a pattern is the one that is light 
dark light dark light dark (20), which corresponds to every second 
color dark every second color light in the picture (Fig. 3). Used in 
this way, patterns appear to be what above is stated “a regular ar-
rangement of lines or figures on a surface”, such as a geometrical 
pattern. We therefore analyze her use as a mathematical pattern, 
corresponding to either, for instance, c) or e) in the enumeration 
above. At this point, Alice suggests choosing option “A” (19, 21), 
in which the circles on top are lighter than those at the bottom 
(thus a type of “pattern” consisting of dark and light circles), 
which is the answer that the group eventually provides in their 
written answer.  
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However, the students have apparent difficulties in using “pat-
tern” in this way. Yet, its use as a mathematical attribute, rather 
than being an underlying structure of the experiment, continues to 
stand fast during the episode. We suggest that for this group, the 
function of the word pattern, in a Wittgensteinian sense, is clear; to 
understand this we need to analyze the situation in its context as a 
whole. As stressed by Linell (2009), contexts are potential rather 
than given or objective, in the sense that it is what individuals 
bring into the situation that eventually determines what kind of a 
“context” becomes the relevant, or the used, rather than the “in-
tended”. Thus, what in this task makes it potential for a mathe-
matical language game? It is possible, as stressed previously, that 
our interpretation is colored by the specific language the students 
use. However, we find, for instance, the word “diagram” preceding 
the word “pattern” in the item (Fig. 3), as a word for which the 
function is often as a mathematical representation of statistical da-
ta (something the translators seem to have overlooked), It can de-
note “a graph” and, therefore, has a specific meaning in a mathe-
matical language game.  

According to the Swedish curriculum, patterns and diagrams 
(graphs) are both concepts to be learned in mathematics education 
in secondary school, and therefore, also occur in mathematics text-
books for 15-year-olds in Sweden. The point is staying in the 
mathematical language game (and for multiple reasons) actually 
seems to prevent students from acting within other language games 
in which this family of words (Wittgenstein, 1953/1997) has other 
meanings. As a consequence, the students have difficulty finding an 
explanation for the pattern to occur (the second part of Question 
5). Mathematically, patterns can occur without being structured 
from underlying systems or theories; that is, they can exist without 
simple explanations. 

Let us revisit the problem-solving of Greta, Viola, Blondie, and 
Alice. They abandon the item for a while before returning to it. In 
between the presented episodes, the group reads aloud from the 
backstory text about the chemical and physical properties of min-
eral oil and zinc oxide. Before completing their work with Ques-
tion 5, the following exchange takes place: 
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54. Greta now we just have to find something 
on number five (.) OH MY GOD 

Question 5 

55. Blondie otherwise we just take my suggestion 
that there is darker and lighter 

 

56. Greta That sounds so completely = gone (.)  
57. Blondie so don’t write it  
58. Greta or just write the THERE IS no pat-

tern ’cause a pattern can’t occur be-
cause there are different factors 

 

59. Viola  writes “A. 
We do not 
find a pat-
tern”. 

Excerpt 3. Group P [22:11-26:00]; Sunscreens Question 5 
 

Following Greta (backwards) through these episodes, we see that 
she tightly focuses on finding an explanation (33, 22, 10) just as 
the task requires them to do (Figure 3). Yet, as we stressed earlier, 
mathematically, patterns can exist without explanations which 
means that finding a pattern of this kind on a disc of sun creams 
does not give an obvious meaning. If Blondie and Greta are acting 
within a mathematical language game, we better understand the 
problem in finding an explanation. As Greta stresses, the only pat-
tern found is that that Blondie suggests (54), which Greta says 
sounds so completely gone (56).  

In her final utterance on this matter, Greta appears to succumb 
for lack of “pattern.” However, Blondie adds that a pattern can’t 
occur ‘cause there are different factors (58). As used here, “differ-
ent factors” appear to make a pattern impossible. Why so? One 
reason could be if the word “factor” is understood in everyday 
context in Swedish as sun protection products, a possible confusion 
discussed previously in the article. If Greta’s uttered problem with 
how such a pattern could have its origin in her understanding of 
“factor” as denoting sun protection cream - why would a geomet-
rical pattern occur in that situation? 

Finally, we would like to address the illustration of this item: a 
rectangular picture with light and dark circles. Undoubtedly, circles 
and rectangles as mediational devices may have mathematical con-
notations and can thus be seen as representations - as well as a pic-
ture showing experimental results. In line with our argument re-
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garding the use of the word “diagram,” we suggest that the geo-
metric figures occurring in this particular context may actualize a 
mathematical rather than a scientific language game. 
 
“Constant” as meaning in a graph  
To broaden the perspective, we turn to results from the Green-
house unit (Figures 4 and 5). This unit begins with a short intro-
duction to the scientific meaning of the greenhouse effect, and in-
troduces the reader to fictional students André and Jeanne, who 
meet in a library. According to the backstory, André and Jeanne 
discuss two graphs (Figure 4) demonstrating carbon dioxide emis-
sions and earth temperature variations during the 20th century. 
André concludes from the graphs that an increase in temperature is 
caused by carbon emissions, while Jeanne doubts this causality.  
 

Figure 4. Illustration in the Greenhouse unit. 
 

Three different questions are posed in the Greenhouse unit. For the 
first two, the graphs (Figure 4) are to be used. The tasks are to find 
evidence – and counterevidence – to André’s conclusion that the 
increase in the average Earth atmosphere temperature is because of 
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increases in carbon dioxide emissions. The graphs co-vary most of 
the period, but at some points do not increase or decrease simulta-
neously. However, for the last question, called Question 5, (see 
Figure 5), students must put aside the graphs and reason about the 
premises for comparing them. 

 
Figure 5. Greenhouse, Question 5.  
 
The “factors” (in the sense of scientific variables) that should be 
mentioned in a written response to Question 5 might be sun radia-
tion or volcanic eruptions; for example. to be valid in this context, 
the variables should be “constant,” unchanging. 

In the following example, a third group from the study – Larry, 
Xavier, and Stig – discuss Question 5. The excerpt begins when the 
group reengages in problem solving after a short break in which 
they discussed whether the greenhouse effect really is the problem 
researchers claim.  

 
32. Larry so what are we going to answer on the 

last question? 
 

33. Xavier (yawns) I don’t know - Before accepting 
this conclusion you must be sure that 
other factors that could influence the 
greenhouse effect are constant (.) but 
none of these two [plots] are constant = 
then there would have been an increase 
all the time and there isn’t because here is 
a v-shape 

 
 
 
 
 
Points 
at the 
graphs 

34. Larry mm  
35. Xavier in both of them  

36.  (.)  
37. Xavier other factors that can be constant  
38. Stig they are constant or they aren’t a straight 

line = they are either going up and they 
are going down 
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39. Xavier here you have a straight line  

40. Stig it is not straight it is going up and down 
(.) so it is constant (.) just more or less  

 

41. Larry well it increases not very much or very 
little it goes kind of normally– 

 

42. Stig yeah?  
43.  (.)  
44. Larry so we are supposed to kind of give such a 

factor - factor that can change = that is 
have something to do with the green-
house effect = except that – 

 

45. Stig well I’m not one hundred [percent sure] 
what they mean by this question?  

 

46. Xavier if they want us to say something else that 
has nothing to do with the other two or 
if they want us to say something of our 
own – or what? 

 

47. Stig e:rh  
48. Larry that has to do with the greenhouse effect? 

(.) probably 
 

49. Xavier yes  

Excerpt 4. Group A [18:37-22:00]; Greenhouse unit Question 5 
 
As in the first two examples, the established meanings are situated 
in a very specific context of experiences, illustrations, and wording, 
and within the story describing the tasks. How can we understand 
how such meanings are developing in the students’ interactions and 
how they are intertwined? 

The meaning of this task as it unfolds in this particular exchange 
became tightly interconnected with the word “constant,” which is 
found in the second-to-last sentence of the test question (you must 
be sure that other factors that could influence the greenhouse effect 
are constant; see Figure 5). Xavier immediately takes up this word 
(33) while he engages in the problem solving. Still, at a point in this 
discussion, the focus changes from negotiating the meaning of the 
word “constant” as related in graphs (33–43) to a reconsideration 
of the task (44–49) and a subordination of the graphs’ significance. 
To respond to this question, the students actually must disengage 
with the graphs. 
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Let us start the analysis from the utterance in which the problem 
solving began: but no one of these two [plots] are constant - (33). 
Here, “constant” gets related to these two – that is, the two 
graphs/plots. Clearly, the students are actually referring to the 
graphs because Xavier continues to talk about an increase and a v-
shape (33), alluding to the shape of the curve in the graphs. In this 
excerpt as well, we assert the word “constant” as used within a 
mathematical language game in which “graphs” as well as “con-
stants” (and “factors”) have certain meanings. We recall that ac-
cording to Wittgenstein (1953/1997), actions that can be undertak-
en are framed within the language game entered. In this example, 
Xavier, Stig, and Larry immediately frame their actions to the 
study of the graphs.  

In the first part of this excerpt (33–43), the meaning of the word 
“constant” as used is related to 1) the graphs (in turns, 33, 35, 38–
41) and 2) the idea of linearity (as in 39 and 40): here you have a 
straight line (40). It is less certain, but yet possible that the students 
also relate “constant” to the word “factor,” as in turn 37 in which 
Xavier tries to understand what is being asked, and states, other 
factors that can be constant. How can we understand why the stu-
dents enter this language game? In previous sections, we suggested 
that some words (factor and diagram) have particular connotations 
that might be specific to a Swedish context (sun creams, statistical 
representations). Therefore, these connotations in Swedish are 
within their meaning potential (Rommetveit, 1974) and are related 
to what the word used to do. Although there seem to be no mean-
ing potentials tied to the national language regarding the word 
“constant,” we suggest that the local/national institutional context 
is important. In a Swedish school context, graphs are important 
mathematical tools. In the ninth-year mathematics textbooks for 
this school, graphs are particularly used in the context of mathe-
matical functions (y = mx + c). In this context, “factors” are used 
as the numbers to be multiplied with “x” (m), and “constants” are 
the numbers that designate the intersection of the function with the 
y axis (c). In addition, students at this level of education in Sweden 
almost invariably learn to draw graphs for first-degree equations 
(that is, they draw straight lines). Therefore, we suggest that these 
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students’ conversations must be analyzed within this language 
game.  

In turn 38, Stig says, they are constant or they aren’t a straight 
line = they are either going up and they are going down; he thereby 
claims the interruptions of the curves, their increase and decrease, 
to be related to the meaning of the word “constant.” In the next 
three statements, Xavier (39), Stig (40), and Larry (41) stay in this 
mathematical language game, in which factors and constants were 
tied to drawing actions and interpreting graph shape. The relation 
they try to establish is that “constant” means a straight line. 

After a short interruption of the discussion (43), the unproduc-
tiveness of this use of the word becomes apparent. In turn 44, Lar-
ry says, so we are supposed to kind of give such a factor and then 
suggests that to be a factor that can change = that has something to 
do with the greenhouse effect. He then is relating “factor” to 
things that affect the greenhouse effect, and the group’s written an-
swer names a factor that could contribute to the greenhouse effect 
(“as cutting down the rainforest”), which is in line with Larry’s fi-
nal interpretation (48).  

This example demonstrates how the difficulty students have in 
solving a problem may not be essentially their lack of knowledge, 
but rather the context in which the problem is posed and the dif-
ferent language games in play. To use Linell (2009) the context ac-
tualized in a situation depends on the expectations, experiences, 
and demands of the person situated in the context. Therefore, it is 
questionable whether a specific, univocal contextual understanding 
really can be transmitted or proposed through the text, without of-
fering interfering contexts for interpretation. Within the communi-
cative format of a test situation, students are required to disconnect 
from other interfering knowledge and experiences. To some extent, 
test-takers must put themselves in the place of the test constructer. 
Here it is not until turn 45 that Stig states his uncertainty about the 
intended meaning of the question as a test question. 

What about the context for Larry, Xavier, and Stig? In the first 
10 analyzed actions of this example (33–42), the group discuss the 
problem within the language game that we must suppose appears 
most salient to them from their perspective, which turned out to be 
the mathematical one. As we see it, it is characteristic of students 
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to be learners of many different disciplines simultaneously, some-
thing that is rarely addressed in either assessment research or sci-
ence education research. This means that in contrast to, for in-
stance, the test constructer, for students in school there is not one 
single language game in which contexts, words and tasks get mean-
ing, but several.  
 
Discussion – What does it take to be scientific literate? 
According to OECD, the PISA framework was established explicit-
ly to assess students’ scientific literacy in an everyday context, or as 
“part of the student’s world” and not exclusively “limited to life in 
school” (OECD, 2012, p. 102). In addition, the framework asserts 
the objective of measuring students’ scientific literacy through in-
vestigating their ability to use scientific knowledge in “real-life” 
situations in contemporary society. However, in this article, we ar-
gue that these conditions implicate specific student ability when it 
comes to understanding and using hybrid contexts and languages 
(Hanrahan, 2006; Wallace, 2004; Kambrelis & Wehunt, 2012) 
and a capacity to break with singular discourses. Several research 
studies have pointed out that the implicit use of hybridity may be 
particularly difficult for science education students. For example, 
Andrée (2007) shows that school science, integrated in an everyday 
context, actually enhances the difficulties as students have to dis-
tinguish the relevant scientific aspects from the everyday context 
and interpret the problem as a scientific one. Mäkitalo et al. 
(2009), asserts that hybridity in educational contexts implies that 
students are faced with the challenging task of identifying different 
discourses and genres to relate them to different meanings and use 
them in manners that are contextually relevant and productive. 
Tan and colleagues (Tan, Barton, Turner & Gutiérrez, 2012) argue 
that important ways to circumvent these problems is to make hy-
brid spaces explicit to students, which implies an educational inten-
tion through which students are allowed to merge their everyday 
worlds with the languages of science.  

However, the question is what the added complexity of an eve-
ryday context brings to students’ meaning-making and what im-
pact it may have on the general validity of PISA test items. The lat-
ter issue may be intrinsically related to what kind of knowledge 
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domains are actually assessed and what kind of conclusions about 
the students’ scientific knowledge it is possible to draw. To come 
closer to these issues, we have analyzed students’ meaning-making 
in small group problem solving, focusing on collaborative negotia-
tion about the PISA items and the use of specific words in the 
items. In order to operationalize these comprehensive issues, we 
have chosen to use Wittgenstein’s (1953/1997) language game 
metaphor and the framework of practical epistemology (Wickman 
& Östman, 2001, Wickman, 2004). In these frameworks, using 
words is perceived and interpreted as interwoven with ways of act-
ing, and the connections between words and meaning will not 
simply be found in theory, but in the activity itself (Wittgenstein, 
1953/1997, p.77). In order to clarify this, the analysis has mainly 
focused on the interpretation of utterances in relation to their func-
tion. However, according to Wittgenstein (1953/1997), the func-
tion of a word or sentence is also tied up with what it “used to do” 
(for example, in other discourses and contexts), which may be in 
contrast to “meaning as use” (the situated meaning). We argue that 
these frameworks can contribute when it comes to analyzing and 
understanding students’ meaning-making in hybrid discourses in 
science education. 

The meaning of the words reference, factor, pattern, and con-
stant (included in PISA units Greenhouse, Sunscreens, and Acid 
Rain) were frequently negotiated by the students’ in this study. The 
word pattern occurs in the test background text, representing the 
result of a scientific experiment (a conclusion). However, several 
students framed their discussions and “meaning as use” within a 
mathematical language game – in which a pattern is given mathe-
matical properties of regularity and symmetry – rather than a sci-
entific one which resulted in a situation where they actually never 
discussed the scientific content in a science language game. Conse-
quently, the students’ search for mathematical patterns represented 
the majority of the time spent working on the problem. A similar 
example is the students’ meaning making about the word factor. In 
the PISA unit, the term “factor” (Sun Protection Factor) may origi-
nally have had a mathematical connotation, representing the in-
crease in the amount of time protected skin can remain in the sun 
before burning. However, the term “factor” was intended to repre-
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sent the different conditions to be scientifically tested, or the exper-
imental variables. Altogether, we identified at least three possible 
“meanings as use” that resulted in misunderstandings of the prem-
ises of the problem solving situation and confusion among the stu-
dents. Rather than seeking to understand the fictive experiment 
(the competency tested), the “meaning as use” of the word “fac-
tor” was above all related to a situation where it only has a single 
and universal meaning or connotation. Thus, situations in which 
the students actually entered the intended scientific language games 
in this study were relatively rare. Instead, they frequently used a 
general everyday language or a mathematical language game. Ac-
cordingly, the negotiations about the diagrams and graphs used as 
illustrations in the test constituted a decisive part of the meaning-
making process and caused great problems to understanding the 
assignment’s contextual framing (compare Mäkitalo et al., 2009). 
In one of the items, “circles and rectangles” illustrated the result of 
a scientific experiment related to the words “diagram” and “pat-
tern”, which occurred in the text of the same item. Altogether, and 
at several occasions in this study, such particular conditions may 
have mediated students’ use of mathematical language games. In 
general, the students’ main task-solving problems were mainly re-
lated to the hybrid properties of the items and the phenomenon 
that words may connote differently depending on the discourse in 
which they operate. In this way, the premises of words in hybrid 
language situations seemed to be unclear or unfamiliar to the stu-
dents.  

As stressed earlier, assessments of scientific literacy in everyday 
contexts thus seems to pose a paradox: on one hand, the words 
and terms used in assessment item have to be univocal (Bakhtin, 
1981) to transfer a universal meaning; on the other, they need to 
introduce situations of everyday life contexts, in which meanings 
necessarily have to be accomplished in interaction (Linell, 2009). 
The included everyday life situation and the increased hybridity 
seem to invite more possible discourses and contexts, which in turn 
result in more complex, compound problem-solving situations. 
These results align with Mäkitalo et al. (2009), which describe stu-
dents’ problems of framing as an aspect of the complexity in heter-
ogeneous discourses of socio-scientific issues.  
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In addition, we want to assert several possible implications for 
science education. We argue that the results may have an impact 
on the interpretation and the understanding of the results from 
large-scale assessments of students’ performance in real-life or eve-
ryday situations in contemporary society (such as PISA), as well as 
on understanding students’ meaning-making in a science classroom 
perspective. The problem we have touched upon is whether some 
of the students actually enter the language games in which their 
competencies are being tested, such as their understanding of scien-
tific reasoning or usage of scientific concepts and methods. How-
ever, another way of viewing this problem is to consider the very 
understanding of the test questions as part of the assessed scientific 
literacy and to interpret the students’ understanding of hybrid dis-
courses. The question is whether the results are communicated 
from such a perspective. Thus, from an assessment perspective, to 
be scientifically literate implies privileging the scientific content 
over other disciplines and contexts and ignoring the everyday per-
spective. This also suggests that being scientifically literate involves 
interpreting PISA items exclusively within scientific discourse. Fi-
nally, the question is what kind of knowledge a student needs in 
order to be assessed as “scientifically literate” remains to be ex-
plored. However, to understand and solve the PISA test items, it is 
crucial that students enter the scientific language game and use the 
words only within that specific discourse and context.  
 
This research has been founded by The Swedish Research Council 
(Dnr 721-2008-4717) 

 
Transcription legend 
[ ] Text in two square brackets represents clarifying information 
= Indicates the break and subsequent continuation of a single utter-
ance 
? Rising intonation 
Underlined: Emphasis in talk 
(.) Short pause in the speech  
- Single dash in the middle of a word denotes that the speaker inter-
rupts herself 
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-- Double dash at the end of an utterance indicates that the speaker’s 
utterance is incomplete 
CAPITALS: Loud speak 
Italics Context descriptions 
<text> indicates that the enclosed speech was delivered more slowly 
than usual for the speaker 
Courier New: Students’ reading from the text in the test is typed in 
Courier New 
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6. ÖVERGÅNG: FRÅN SPRÅKSPEL 
TILL IDENTITET  

I artikel I studerades situerat meningsskapande. Fokus inriktades 
på de samspel som uppstod mellan orden i provuppgifterna och de 
kontexter som orden placerats i. Meningsskapandet studerades i 
elevernas förhandlingar av ordens innebörder ”as use” i relation 
till deras ”function” (Wittgenstein, 1967). Provuppgifternas kon-
struktion i sin helhet sågs därför som avgörande för vilka språkspel 
eleverna trädde in i. Även nästa artikel hämtar sina analytiska red-
skap från sociokulturell teoribildning och kommer att hålla fast vid 
det situerade. Det som i inledningen kallades mötenas infärgning 
av det sätt som fiktiva elever (som Anders och Jenny i uppgiften 
Växthus) talar och agerar, kommer nu att bli det centrala. Det sker 
alltså ett skifte mellan artikel I och II från ett mer språkligt intresse, 
till ett mer socialt och kulturellt.  

Då nästa artikel började ta form hade jag tagit del av den om-
fattande enkätstudien ROSE – the Relevance of Science Educa-
tion (Schreiner & Sjøberg, 2004). Som framgick i kapitel två, vi-
sade denna att västerländska elever i allt mindre utsträckning 
upplever naturvetenskap som relevant i deras liv (Oskarsson, 
2011; Schreiner, 2006). Camilla Schreiner (2006) betraktar detta 
som ett utslag av det moderna identitetsbyggandet, i vilket den 
stereotypa bilden av naturvetenskapen inte passar in i samhälls-
normen för attraktiva sätt att vara. Resultaten från hennes studier 
var intressanta i relation till de PISA-möten som kunde observersa 
i mitt filmade datamaterial.  

Vid ett möte med en doktorandkollega från Oslo på den europe-
iska forskningskonferensen ESERA i Lyon 2011, såddes ett annat 
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frö av betydelse: nyfikenheten på vetenskapsfilosofen, naturvetaren 
och feministen Donna Haraway. Strax efter ESERA startade några 
kollegor och jag därför en Haraway-läsecirkel. Utan att förlora mig 
i detaljer måste läsningen vi gjorde beskrivas som både omtumlan-
de och provocerande. Men framförallt förändrades min syn på na-
turvetenskaperna, både som vetenskapsdiscipliner och skolämnen. 
I Haraways texter uppfördes dessa nämligen i all deras komplexitet 
– hänförande och ogästvänliga, på samma gång. I ljuset av Schrei-
ners (2006) och andra forskares studier om ungdomars identitets-
arbete i relation till dessa ämnen (e.g. Archer et al., 2010; Carlone, 
2004) var det som kom att intressera mig mest efter läsningen av 
Haraway (1988; 2004) hur naturvetenskapernas innanförskap och 
utanförskap konstitueras. Inte minst såg jag naturligtvis detta i re-
lation till de möten med PISA som jag analyserade.  

En utmaning för den analys som skulle komma till var att innan-
för ett sociokulturellt perspektiv finna ett sätt att tala om indivi-
dens ”själv”. Jag behövde kunna tala både om de fiktiva personer-
na Anders och Jenny (i Växthus) och om de elever som jag kunde 
studera i mitt material, utan tillgång till några personliga data. I 
den forskning jag vid denna tidpunkt tog del av om elevers relation 
till naturvetenskap, framstod oftast elevernas “jag” som synbart 
stabila kategorier (exempelvis i Bybee & McCrae, 2011; Schreiner, 
2006). Elever ansågs till exempel ”ha” eller ”inte ha” vissa innebo-
ende attityder till naturvetenskap. Historiskt sett har elevers vilja 
att engagera sig i naturvetenskap (vilket ungefär motsvarar wil-
lingness to engage with science-related issues)104 beskrivits som ett 
problem som framförallt rör en viss typ av elever med särskilda at-
tityder eller dispositioner (Aikenhead, 2001; Costa, 1995; Gardner, 
1975). Ointresse för eller oförmåga i naturvetenskap har på så vis 
beskrivits som ett individuellt problem snarare än som ett problem 
(eller händelse) som sker i relation till det sätt som naturvetenskap 
beskrivs, eller uppförs105, i t.ex. undervisning.  

Lösningen blev istället att positionera bilden av naturvetenskap 
(the image of science) mitt i interaktionen mellan naturvetenskap 
(diskursivt producerad i relation till kulturella, sociala, institutio-
                                                   
104 Vilket ju är en del av det som utgör naturvetenskaplig litteracitet i PISA (OECD, 2007, 
s. 35) 
105 Se vidare kapitel åtta. 
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nella och historiska omständigheter) och elever (vilka inte tilldelats 
på förhand definierade dispositioner). I analysen av elevernas 
handlingar ses eleverna alltså inte som stabila kategorier som re-
presenterar vilka de är och vilka egenskaper de har. Istället an-
vänds det analytiska begreppet diskursiv identitet (Brown et al., 
2005) som kan sägas operationalisera ett rörligt och transformativt 
identitetsbegrepp, i sociokulturell mening. Genom detta blir elevers 
situerade yttranden och göranden ett bidrag till redan existerande 
diskurser, som eleverna positionerar sig själva inom och gentemot. 
Denna analys möjliggjorde också att ”bilden av naturvetenskap” 
(som den på ett mer eller mindre medvetet sätt hade blivit konstru-
erad av provkonstruktörerna) framträdde för oss genom femtonår-
ingarnas perspektiv. Jag ser inte elevernas diskursiva bidrag som en 
representation av deras ”verkliga” eller ”sanna” syn på naturve-
tenskap, eftersom jag menar att vilket förhållningssätt de uttrycker 
är beroende av sammanhanget. Istället ser jag deras uttryck som ett 
sätt att få tillträde till hur den naturvetenskap de erbjöds i uppgif-
terna formades, och transponerades om, i deras möte – liksom den 
gjorde i mitt eget möte med deras under analysen.  

De frågeställningar som behandlas i artikel I och II knyter an till 
avhandlingens forskningsfrågor genom de aspekter av uppgifterna 
som synliggörs. Jag ser dessa aspekter som upplysningar om in-
bäddade antaganden i uppgifterna om vad som kan kommuniceras 
i en skriftspråklig situation som ett prov. En av de aspekter som 
hittills blivit synliga berör hur uppgiftstexterna antas förmedla 
tänkta vardagliga situationer. En annan är att uppgifternas inne-
börder förmodas bestå efter att de genomgått översättning (i ling-
vistisk mening). En tredje aspekt som uppkommit är den mångty-
dighet i vad uppgifterna betyder vilket kan ses som ett problem i 
relation till ett förmodat antagande om språklig entydighet. Slutli-
gen tycks det i uppgifterna finnas en idé om det finns en överens-
kommen syn på vad naturvetenskap är och hur den tar sig uttryck, 
vilket samtidigt framstår som konfliktfyllt eller problematiskt i ele-
vernas möten med uppgifterna. Detta behandlas i avhandlingens 
andra artikel:”Why bother so incredibly much?? Student perspec-
tives on PISA science items (Serder & Jakobsson, 2014). 
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Abstract Large-scale assessment, such as the Programme for International Assessment

(PISA), plays an increasingly important role in current educational practice and politics.

However, many scholars have questioned the validity and reliability of the tests and the

extent to which they actually constitute trustworthy representations of students’ knowledge.

In the light of such critical voices the present article adopts a sociocultural perspective of

human knowledge and action in order to explore the encounters between students and the

science test assignments with which their knowledge is tested. Of particular interest in this

study are the described ‘‘real-life situations’’ presented as the relevant background in which

scientific literacy is assessed in PISA. According to the sociocultural theoretical onset the

methodology used to approach the students’ meaning making of the image of science as

portrayed in the test were collaborative situations in which students work in small groups

with units of PISA assignments, enabling a study of student-assignment encounters in action.

The data we worked with consists of video-recordings from 71 Swedish 15-year-old students

working with three released units from the PISA science test. According to our analysis, the

‘‘real-life situations’’ described in the test emerge as problematic in the students’ meaning-

making. This is demonstrated for instance by the students’ positioning themselves as being

different from and opposed to the fictional pictured students who appear in the backstories of

the test. This article provides examples of how the scientific and academic language used by

the fictional students in the assignments mediates distance and resistance among the stu-

dents. The fictional students’ use of strict scientific language and methods in day-to-day life

situations leads them to be perceived as ‘‘little scientists’’ and as elite stereotypes of the

scientific culture. We conclude that, by using assignments of this type, measurements of

students’ knowledge in science run the risk of becoming a measurement of cultural con-

sistency regarding how well students will overcome the hurdles of scientific cultures. We

mean that all though understanding the scientific culture is an important goal for science
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education, there is a problem that the assessment organizations communicate the results as

representations of students’ knowledge in science. This study adheres to research that

advises caution in not over-interpreting the PISA results and stresses that understanding

students’ ‘‘knowledge’’ about science is much more complex than what is communicated by

the international assessment organizations.

Keywords PISA � Interaction � Meaning-making � Discursive identity � Science
culture � Test questions � Resistance

Sammanfattning på svenska

Storskaliga kunskapsmätningar, såsom Programme for International Assessment (PISA),

spelar en allt större roll i vår tids skolpraktik och skolpolitik. Samtidigt ifrågasätter alltfler

forskare mätningarnas validitet, reliabilitet och i vilken utsträckning de utgör trovärdiga

representationer av elevers kunskaper. I ljuset av sådana kritiska röster utgår denna artikel

från ett sociokulturellt perspektiv med syftet att undersöka mötet mellan elever och de

provfrågor i naturvetenskap som deras kunskaper utvärderas utifrån. I studien är det av

särskilt intresse att undersöka hur elever hanterar uppgifter som beskriver ‘‘situationer från

verkliga livet’’ (real-life situations) vilka vanligtvis presenteras som relevanta för att kunna

mäta elevernas naturvetenskapliga allmänbildning. I enlighet med vår ansats har vi närmat

oss elevernas meningskapande av naturvetenskap så som den framträder i uppgifterna. Ett

viktigt fokus i studien är att undersöka situationer när elever samarbetarmed PISA-uppgifter i

små grupper, vilket möjliggör för oss att studera mötet mellan elev och prov in action.

Datamaterialet består av videoinspelningar av 71 svenska 15-åringar som arbetar med tre

frisläppta uppgifter från PISAs naturvetenskapliga del. Analysen visar att de ‘‘situationer från

verkliga livet’’ som beskrivs i provet framstår som problematiska eftersom eleverna posi-

tionerar sig gentemot de fiktiva elever som framträder i provtexterna. Det är framförallt de

fiktiva elevernas användning av ett naturvetenskapligt och akademiskt språkbruk som skapar

avstånd och motstånd till uppgifterna. Användningen av ett strikt naturvetenskapligt språk

och vetenskapliga metoder i vardagliga situationer får de fiktiva eleverna i uppgifterna att

framstå som ‘‘små vetenskapsmän’’ och stereotyper i den naturvetenskapliga kulturen. Vi

drar slutsatsen att denna typ av uppgifter egentligen riskerar att utgöra implicita mätningar av

kulturell samstämmighet. Även om förståelse av den naturvetenskapliga kulturen är ett

viktigt mål för skolans naturvetenskapsundervisning i sig, så blir det problematiskt att re-

sultaten från OECD endast kommuniceras som ‘‘elevers kunskap i naturvetenskap’’. Denna

studie, i likhet med flera andra, manar till försiktighet när det gäller att tolka resultaten från

PISA-mätningarna och betonar att förståelsen av elevers ‘‘kunskaper’’ i naturvetenskap är

betydligt mer komplex än vad som vanligtvis kommuniceras i dessa mätningar.

Peter: Do you understand this?

Ali (reading the test question aloud): ‘‘They used mineral oil ‘cause it lets through most

of the sun’’ (points at the text)… Hmmm, I don’t know.

Damien: But why would they care about which sun cream to use? Err… or sunscreen…
Ali: They aren’t tested [the mineral oil and the zinc oxide] because they already know

what they do (.) That zinc oxide–

Damien: I know… But why bother so incredibly much that they do … well … that

[experiment]?

(Extract from Peter, Ali, and Damien working with PISA item ‘‘Sunscreens’’)
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International organizations for assessment, such as the OECD (Organisation for Eco-

nomic Co-operation and Development), which produces the Programme for International

Student Assessment (PISA), present their results as robust evidence of the knowledge and

skills of young people around the world (e.g., Gorur 2011). The results are also broadly

used to compare the effectiveness and qualities of schools and educational systems at

regional, national, and international levels. In recent years, the PISA organization has

undertaken a crucial modernization of the science education test culture by introducing the

framework of Scientific Literacy (OECD 2006), which aims to assess the socially relevant

scientific knowledge and skills of students. According to the framework, the test questions

are ‘‘framed in situations of general life and not limited to life in school’’ (p. 26) and

measure students’ ability to identify scientific issues, scientifically explain phenomena, and

use scientific evidence.

However, when a sociocultural understanding (Wertsch 1991) of human knowledge and

action is adopted, as is the case with the present article, concerns can be raised about the

certainty of claims of large-scale knowledge assessments. In PISA tests, there is an implicit

assumption that individuals’ knowledge can be elicited through clear-cut test questions

without any problems. We argue that this assumption must be problematized given that

little is actually known about how students approach and engage in test questions of this

type (cf. Sjøberg 2007). Previous studies on large-scale assessment within other theoretical

perspectives have stressed that the test questions may not accurately represent the scientific

knowledge held by students, and that students often seem to ‘‘misunderstand’’ the ques-

tions (e.g., Harlow and Jones 2004). From a sociocultural perspective, such as that taken in

the four studies of Jan Schoultz (2000), the students’ ‘‘misinterpretations’’ must be

understood as being related to the very meaning of the test questions, as seen from a

student perspective. Schoultz (ibid) argues that the structure and framing of test questions

actively contributes to how students perceive questions and answer them. Therefore, it is

not possible to say exactly what the students are responding to in the test situation; the only

clues are pencil marks in the multiple-choice boxes or some short inscriptions to open-

ended questions.

We argue that, in order to explore the students’ perspectives it is important to create

situations in which their meaning-making of the test questions can be observed and ana-

lyzed. From a sociocultural methodological perspective (Wertsch 1991), the meaning-

making processes should be observed in action (Jakobsson, Mäkitalo and Säljö 2009).

Therefore, in the present study we have intentionally created situations in which students in

small groups are asked to answer test questions collaboratively, which, in action, requires

them to negotiate the meaning of the questions. In this way, the students’ meaning-making

can be seen as reflections of the interaction between the students and the test assignments

and items, in the sense that it mirrors how students, with their experiences and readings,

and the test, with its particular ways of describing situations in the world, encounter and

mutually interact. It is also important to explore how students interact with their peers in

such situations. Therefore, our main focus is not on the students as science learners in test-

situations, but on how they engage in action and thereby express certain kinds of identities

and not others.

We intend to analyze the meaning-making that can emerge and be observed in students’

collaborative encounters with three selected units from PISA Science. Here, we have

chosen to analyze such encounters through the notion of discursive identity (Brown,

Reveles and Kelly 2005), which captures how students discursively position themselves

towards each other and towards the image of science as it emerges in test questions.
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Sociocultural perspectives of science and learning about science

Donna Haraway (2004) describes the traditional intra-disciplinary view of science as ‘‘the

culture of no culture’’ (p. 223). The sociocultural stance argues that science constitutes

social, historical, and cultural practices (Rogoff 1990). Therefore, ‘‘learning science’’

involves understanding and appropriating the specific norms, meanings, and social lan-

guages that are inherent to these practices and developing specific ways of acting, all of

which combine to create decisive tools for accessing science as an intelligible and

meaningful activity (Lave and Wenger 1991). As James Wertsch (1998) puts it, science

can be seen as a cultural tool that must be appropriated and mastered by relating to and

learning specific social languages (Bakhtin, Holquist and Emerson 1986) or discourses

(Gee 1999). Among others, Troy Sadler (2009) has suggested that the learning of science

can be perceived as the incremental participation in specific ‘‘communities of practice’’

(Wenger 1998). Hence, a student’s ‘‘scientific literacy,’’ as depicted by PISA (returned to

later in this article), could be understood as his or her ‘‘willingness’’ or ‘‘ability’’ to

participate in the ‘‘scientific practice’’, described in the test. According to Sadler (2009),

however, being part of scientific practice involves appropriating the increasingly sophis-

ticated discourses of the practice and their specific characteristics; for instance, specific

semiotic structures (Halliday and Martin 1993) such as lexical density, a passive voice, and

nominalizations (Liberg, af Geijerstam and Folkeryd 2011). Some sociocultural theorists

have suggested that additional tools include the values and attitudes that must be appro-

priated or mastered during science learning activities (Wells 1999). Hence, scientific

meaning includes the values of scientific inquiry, such as objectivity, control, and trans-

parency. However, Wertsch (1998) stresses that the appropriation of cultural tools and

ideas (such as models and theories in science) is also intimately related to resistance;

specifically, tools are intertwined and imbued with the different intentions (Bakhtin 1981)

that come with their appropriation and use. As such, tools are carriers of meanings and

intentions from the past to the future. Wertsch (1998) describes resistance as the emerging

tension between the perceived demands from the environment and the values encompassed

by the individual in action. As Wertsch stresses, the use of material cultural tools (often

associated with the term ‘‘artifacts’’) causes changes in the agent who is acting with them

(1998, p. 31). In this way, these tools can be seen as non-human actors that contribute to, or

even shape science education (Roehl 2012, p. 112). In accordance with the above-men-

tioned sociocultural views of science, science as test or school practice must be understood

as cultural practices (Lemke 2001) that are different from academic science (Yerrick and

Roth 2005) and are shaped by institutional traditions of instruction and canonical

knowledge.

Students’ engagement in science

The present study explores how students make meaning of written questions from a science

test and thereby make use of the cultural tools they have at hand. In so doing, their

activities become interwoven with the values and judgments that emerge (cf. Wells 1999).

Therefore, the background for the study can be reflected in research about students’

engagement in school science (conceptualized, for instance, as students’ ‘‘attitudes,’’

‘‘orientations,’’ or ‘‘perceptions’’ of school science). From the literature in this area, we

propose identity as a conceptual tool with which to approach our data.

A number of studies have observed decreasing engagement in school science among

young people in Western countries (for an overview, see Fraser, Tobin and McRobbie
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2010). Here, we mention a few such studies that might relate to our results. For instance,

Camilla Schreiner, who bases her arguments on the Relevance of Science Education study

(ROSE; Schreiner and Sjøberg 2004), suggests that this decreased engagement is a result of

youth identity construction in modern societies (Schreiner 2006). Another suggested

approach to students’ engagement is to understand the interplay between young people and

the way in which science is constituted and presented in science education. Some

researchers have argued that the representation of science can also be seen as being

connected to the ways in which identities can be expressed in science activities.

Nancy Brickhouse (2011) argues that identity should be studied as a social and cultural

phenomenon that is contextually situated. In concordance with the nature of our data, a

useful conceptualization of identity is the way in which a person is ‘‘being recognized as a

certain ‘kind of person’ in a given context’’ (Gee 2000, p. 99), which positions identity in

the eye of the viewer. Questions of such expressed identities (Ideland and Malmberg 2012)

are closely related to discursive actions. For instance, as Bryan Brown, John Reveles, and

Gregory Kelly (2005) suggest, the appropriation of scientific discourse actually imposes a

scientific identity. This means that using scientific discourse implies certain ways of being

or acting and functions as a signal of cultural membership (Brown 2004). Therefore,

students can take on different discursive identities and ‘‘choose to employ some and not

others as markers of affiliation or alienation’’ (Brown, Reveles and Kelly 2005, p. 784).

How can this be acted out in the lives of young people? A recent study by Louise Archer,

Jennifer Dewitt, Jonathan Osborne, Justin Dillon, Beatrice Willis, and Billy Wong (2010)

uses science as an identity discourse to conceptualize how students construct representa-

tions of science and scientists. The researchers describe young students’ constructions of

‘‘being a scientist’’ in terms of science as, for example, ‘‘hard/brainy’’, and ‘‘scientists as

boffins,’’ and as ‘‘clashing with popular hegemonic forms of masculinity and femininity’’

(p. 628). As Jin Sook Lee and Kate T. Anderson (2009) argue, some students reject the idea

of identifying themselves with any kind of scientific discourse. Lee and Anderson refer to

these students as oppositional identities (2009, p. 196).

In this article, we do not intend to describe individuals, who they are, or what they want,

but rather how they act and engage as a group, and what identities they express, when

responding to the PISA science items.

The PISA framework and real-life situations

As noted above, the OECD underscores the importance that the PISA assessment places on

‘‘scientific knowledge in the context of life situations’’ (OECD 2006, p. 23), as captured by

the term scientific literacy. The PISA framework states:

An important aspect of scientific literacy is engagement with science in a variety of

situations. In dealingwith scientific issues, the choice ofmethods and representations is

often dependent on the situations in which the issues are presented. The situation is the

part of the student’s world in which the tasks are placed. Assessment items are framed

in situations of general life and not limited to life in school. (OECD 2006, p. 26)

Hence, the framework highlights the significance of the situations by which the test

items are framed, in terms of situating science in a more general context. Further,

according to Science Competencies for Tomorrow’s World (OECD 2007), the PISA

assessment material aims to be ‘‘relevant to real-life situations’’ and the outcome of the

assessment ‘‘seeks to describe the extent to which students can apply their knowledge in

contexts relevant to their lives’’ (p. 37). However, Per M. Kind (2011) argues that students
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are not assessed by a test’s theoretical framework, but rather by the items or the assign-

ments in the test. Accordingly, what is essential is how the test questions concretize real-

life situations and whether the students perceive them as such.

Although very few studies have explored how students’ actually engage with science

test items, some studies have approached this question using interviews with students (for

instance Schoultz, Säljö and Wyndhamn 2001). Moreover, research studying student

encounters with test items in action is rare. However, two empirical research studies, one

by Jens Dolin and Lars Brian Krogh (2008) and the other by Florence Le Hebel, Pascale

Montpied, and Andrée Tiberghien (2011), have been conducted on PISA science items

with the aim of gaining knowledge from such student and item encounters. While both

studies used a collaborative setting with students’ engaging with the items in pairs or

groups while videotaping, they had different purposes. Dolin and Krogh were interested in

the achievement that was possible as students’ knowledge became explicit when working

with the items while having access to a laboratory setting that was designed to reflect the

assignments. Dolin and Krogh concluded that when the students were allowed to use

relevant equipment in the problem-solving process, the achievements far exceeded those of

the regular PISA test. Le Hebel and colleagues were primarily concerned with the con-

sistency between the theoretically described science competencies that relate to PISA

assignments and those that the students actually performed. They concluded that, ‘‘[for the]

same question, students’ effective competence when constructing their answer can differ

from PISA competence corresponding to the question’’ (Le Hebel, Montpied and Ti-

berghien 2011). The purpose of the present study, in contrast, is to explore how students

make meaning of the real-life situations described in the test questions.

Research problem

In our view, the PISA assignments and items, with their framing stories and situations,

tables, charts, and figures, constitute the ‘‘image of science’’ such as that depicted by the

PISA assessment. This means that the language used in the test, the situations and persons

described, and the questions at issue all contribute to the overall picture of what science is,

what kind of people science experts are, and what knowledge they should have. Therefore,

interaction with scientific literacy test questions involves interacting with a set of mate-

rialized images of science.

The adequacy of the items included in the tests is validated by PISA field trials (see, for

instance, OECD 2006, p. 108, 125–126). However, the field trial only determines whether

the test questions work statistically, while the way that students approach the questions

remains unexplored.

Therefore, with the intention of exploring this gap by producing situations in which

students and item encounters could be studied in action (Wertsch 1998), our study

approaches students’ experiences of and engagement when solving PISA items and

assignments. The aim of the study is to observe how students make meaning of and from

three selected PISA science items when working collaboratively in small groups, and to

explore their discursive positioning towards each other and the image of science as

negotiated in that situation.

Methodological considerations

We have already emphasized the significance of studying meaning-making and discursive

identities in action. The importance of this factor is grounded in sociocultural theories,
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according to which only the actions with which people’s thoughts are intertwined, not the

actual thoughts, can be subjected to research (Wertsch 1998). Of course, there are some

methodological consequences to insisting on such a stance. First of all, the focus on student

perspectives, as we see it, calls for minimal adult intervention. This view is based on other

studies, within sociocultural perspectives, on students’ understanding of test items (see, for

instance, Schoultz, Säljö and Wyndhamn 2001), which have argued that students’ answers

in adult–student interview situations seem to be shaped by what the students think is

expected of them within an institutional school practice (where the adult ‘‘knows’’ and the

student is a ‘‘learner’’). Furthermore, from a theoretical perspective in which thoughts are

not believed to pre-exist in the mind, but rather to come into existence in sociocultural

practice (Wertsch 1998), we have aimed to study student meaning-making where it appears

in what could be considered authentic school practice. Therefore, video recording of

student group activities was settled upon as the most convenient data collection method.

This also enabled us to place emphasis on all actions mediated in the situation, rather than

just the spoken utterances. Hence, we also make use of a group of students in which

individuals’ meaning-making actively is being negotiated and thereby becomes observable.

It is important to note that the students in the present study worked with the assignments in

a school setting and as a school task, and were well aware that their performance and

engagements could be addressed by their teachers, which could have affected the students’

actions. It is also important to consider the influence that peer interactions in a group could

have on the students’ actions (see, for example, Filer and Pollard 2000).

The perspective proposed here is produced socioculturally in dialogical peer-reviewed

processes, at conferences and research seminars at which our findings and analyses have

been discussed. To enhance the reliability of the study, we submitted the analysis of the

transcripts to the informants for their discussion and confirmation (Bryman 2012, p. 390).

However, our perspective is neither relevant nor fruitful for describing and analyzing

students’ utterances as indicators of individual thinking. Instead, particular utterances are

contingent on emerging communicative patterns; that is, they are contributions to the

specific discourse.

Setting and participants

The participating students and teachers were aware that our purpose was to obtain infor-

mation from them about how students approach and solve questions from an international

science test (the PISA Assessment 2006). The school in question is a Teacher Education

partner school situated in a semi-rural small commuter town located in a greater urbanized

area in the south of Sweden. Three teachers agreed to make their classes available for the

project, which resulted in 71 ninth-graders from four science classes being divided into

groups of between two and four students. The students worked collaboratively in group

activity rooms with selected PISA units during school science lessons; they were given the

task of discussing how they could solve certain problems and then agreeing on one written

answer per group. The groups were teacher-constructed and were expected to have a

discussion-friendly climate. The items used for the study had to meet the following criteria:

(1) be considered to trigger conversations among the students; (2) have been used more

than once in the PISA assessments in 2000, 2003, and 2006; (3) fairly reflect the remaining

non-released items of the PISA assessment (which we discussed with the Swedish and

Danish national PISA teams at the time); and (4) cover as many aspects of PISA science as

possible (that is, represent the various PISA science competencies and proficiency levels

on the PISA scale). We selected three released PISA 2006 units (Acid Rain [S485],

Student perspectives on PISA science assignments

123

150



151 

 
Greenhouse—fact or myth [S114], and Sunscreen [S447]) (https://mypisa.acer.edu.au/

images/mypisadoc/pisa_relitems_sc_2006ms_eng1.pdf). Each PISA unit (OECD 2006,

p. 14) is comprised of an introductory text that, together with tables, charts, figures, and the

like, frames the questions, or items, that are asked. The text and the associated questions

were designed to contextualize the scientific content, to make it ‘‘part of the student’s

world’’ (OECD 2006, p. 26). We have termed this contextualization as the backstory.

A sociocultural approach to data and analysis

All of the students’ work was audio- and video-recorded and the material consists of a total

of 16 h of group discussions regarding various PISA items and assignments. The written

responses from the groups, which were also collected, represent the contextual data for

analyzing the students’ interactions.

We conducted an initial content analysis of the interactional data in order to identify

general patterns in students’ meaning-making of the PISA problems. In order to demon-

strate what meanings and discursive identities are being negotiated, we selected and

transcribed the students’ meta-discussions about the items, their meaning, and content. We

chose all such episodes in order to provide a more detailed semantic analysis (Mäkitalo,

Jakobsson and Säljö 2009) of the negotiations, with a focus on the gaps (Wickman 2004) in

students’ interaction. Gaps are defined as the tension—or empty space (observable as either

awaiting silence or negotiation)—that occurs when there are different ways to understand a

text or an assignment that causes the students to negotiate words and meanings in order to

explore and create a shared platform (Mäkitalo, Jakobsson and Säljö 2009). We also used

the analytic concept of meaning potential (Rommetveit 1974) to capture the ‘‘range of

possible meanings’’ (Lemke 1995, p. 42) of language that depends on its meaning in

different contexts and on how it is perceived from different social, cultural, and historical

perspectives. In line with Åsa Mäkitalo, Anders Jakobsson and Roger Säljö (2009),

meaning-making is conceived of as an ‘‘act of contextualization’’ (p. 23), where the gaps

often point to conflicts in framing the relevant context or social language. Moreover, the

students’ discussions are understood as objects of our own meaning-making in the process

of analysis.

Following the example of Mäkitalo, Jakobsson and Säljö (2009), our semantic analysis

viewed human actions not as isolated, but rather as mediated actions (Wertsch 1998, p. 24)

that are mutually interlinked with previous and subsequent actions in a Bakthinian sense.

According to Mäkitalo et al. (2009), this means that an utterance is ‘‘crafted to fit the

unique circumstances of its performance’’ (p. 12), but, at the same time, responds to a

previous utterance that partly shapes its situated sense and anticipates the next response

(which will establish the conditions for the subsequent actions).

Based on our data, we have categorized situations of verbally or bodily expressed

individual and social (or collective) resistance (Wertsch 1998), such as distancing and

rejecting, in relation to testing, test language, scientific and academic language, and

matters of appropriating the culture of science. As we emphasized earlier, we have

understood appropriation and resistance as being interconnected and intimately tied to

identity and action/activity. In a metaphorical sense, we have considered identity as

‘‘clothes’’ rather than as ‘‘skin,’’ and as being tied to social practices and discussed in terms

of discursive identities (rejecting proposed identities in particular) that result from the

students’ conscious and unconscious discursive positioning of themselves.

The present article reports five illustrative and representative episodes from three of the

groups. These excerpts are not unique in the material as a whole; they reflect a common
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aspect of the students’ approach to the items, which is apparent in roughly half of the 21

groups.

The analytical unit, the mediated action, is emphasized in the transcript legend (see the

end of the manuscript). The legend (in our elaborated version) is borrowed from Furberg

(2009), where each turn of the transcript represents a mediated action (overlapping actions

are marked as interposed). We also wanted to distinguish the students’ own statements by

having them read aloud from the test. This was accomplished by reproducing the ‘‘reading

aloud utterances’’ in ‘‘Courier New’’, bold face font.

Episodes from students’ negotiations about PISA assignments

Imaginary students talking like ‘‘little scientists’’

Many of the PISA items share the same design: they are enacted by fictional, ‘‘made-up’’

students, which we refer to here as ‘‘imaginary’’ students. In our first example [‘‘Green-

house—fact or myth’’ (S114)], the backstory briefly describes what is meant by the term

‘‘greenhouse effect’’ and then how two imaginary students, André and Jeanne, study two

graphs in a library book—of CO2-emission and the Earth’s temperature—and discuss

whether the greenhouse effect is caused by CO2-emissions. The second question in this

unit is formulated as follows: (Fig. 1)

Neither the backstory nor the following questions in this item contain any other

description of Jeanne apart from her utterances, which therefore become the sole reflec-

tions of who she is. In our first extract, a group of four students (one of whom—Victor—is

silent) are discussing imaginary Jeanne’s ways of acting. Christian, who is the most active

student of this group throughout the whole activity, starts the discussion by giving his

opinion about Jeanne: (Fig. 2)

In this episode, the language use and the action patterns of imaginary Jeanne are being

negotiated and their possible meaning emerges through Christian’s explicit claims about

Jeanne and through Lina’s and Emma’s contrasting real-life Christian and imaginary

Jeanne. What is it that triggers Christian to claim he hates Jeanne? It is clear that Jeanne

represents something that Christian has observed and wishes his group to notice. In his first

three utterances, Christian draws the group’s attention towards imaginary Jeanne (turns

1–3). When reading Jeanne’s utterance aloud, Christian distances himself from the text he

is reading by using a disguised voice (turn 4). In turn 5, Christian reinforces the distance he

has already made by rolling his eyes. The conversation takes a new direction when Emma

says ‘‘That’s almost like you’’ (turn 6), perhaps comparing Christian, as she knows him,

with the imaginary Jeanne. Christian opposes her statement (7) and repeatedly uses a

Question 5: GREENHOUSE 

André persists in his conclusion that the average temperature rise of the Earth’s atmosphere is caused by the 
increase in carbon dioxide emission. But Jeanne thinks this conclusion is premature. She says: “before 
accepting this conclusion you must be sure that other factors that would influence the greenhouse effect are 
constant.” 

Name one of the factors that Jeanne means.

Fig. 1 Item S114: ‘‘Greenhouse—fact or myth’’
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disguised voice when citing imaginary Jeanne to question comparisons between himself

and Jeanne (9). Meanwhile, Lina twice claims that Christian is a besserwisser (a person

who thinks he knows better) (8, 10), which is affirmed by Christian (11) completing (or

interpreting) Lina’s utterance with ‘‘Always have to be right.’’

Scientific meanings, carried out as scientific semiotic practice, implicitly permeate this

item through the presence of imaginary Jeanne. Christian clearly does not wish to admit

any ‘‘Jeanne’’ in his own personality, so he refuses the position offered to him and starts to

negotiate another. If Christian is a besserwisser, but also like imaginary Jeanne, we can

assume that, from Lina’s perspective, Jeanne is a besserwisser. There are two clear

descriptions of Jeanne: she is a bitch and a besserwisser. From a student perspective, what

can we assert that these designations mean? The negative allusion in the episode is clear,

but there are several meaning potentials. From a gender perspective, we could suggest that

Christian is rejecting the idea of Jeanne; that is, the girl as a scientist. Still, as was shown in

turn 7, Christian opposes what Jeanne says and makes no specific utterances about her

being a girl.

Another possible reading of the at least seven actions (1–3, 4, 5, 7, 9) that Christian

made in relation to Jeanne concerns her language. Imaginary Jeanne, as she appears in this

item, is socialized into a very specific language game (Wittgenstein 1967) or social lan-

guage (Bakhtin, Holquist and Emerson 1986): the scientific, academic, social language.

Jeanne makes use of her scientific language in her fictional everyday life while talking to

André, with expressions such as ‘‘accepting this conclusion’’ and ‘‘factors that could

influence’’ (cf. item S114 above). Compared to an everyday discourse (Gee 1999) or even

1 Christian Another – Oh I HATE Jeanne – Have you read 
through all the questions?

Looks at the other 
group members

2 Christian (.) Jeanne is a bitch--
Starts reading quietly

/…/
3 Christian Look now again she [Jeanne] is really = listen
4 Christian André persists in his conclusion 

that the average temperature rise 
of the Earth’s temperature is 
caused by the increase in the 
carbon dioxide emission. But Jeanne 
thinks this conclusion is 
premature. She says: “Before 
accepting this conclusion, you must 
be sure that other factors that 
could influence the greenhouse 
effect are constant.”

Starts reading aloud

Disguises his voice

5 Christian Rolls his eyes and 
looks at the other 
group members

6 Emma that is almost like you looks at Christian 
with a smile

7 Christian YES? I use to talk like that? =

8 Lina no but aren’t you a 
besserwisser

9 Christian = be sure that other factors that 
could influence the greenhouse 
effect are constant

Disguises his voice

Laughs scornfully
10 Lina yes but you are sometimes a besserwisser Gazes at Christian 
11 Christian always has to be right?

Fig. 2 Episode 1. Group I: Christian, Emma, Lina, and Victor. S114 Q03 (30.17–32.14)
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to what we could consider as constituting an everyday youth school discourse, Jeanne’s

discourse seems rather exclusive. However, it is not just Jeanne’s words that could be the

possible sources of Christian’s irritation, but also the fact that the words she uses entail an

academic course of action. This is reflected for instance in the impersonal way that Jeanne

criticizes André’s conclusion (‘‘Before accepting this conclusion, you must …’’). Jeanne’s

scientific discourse distances her from young people’s everyday life. We argue that the

meaning potential of ‘‘bitch’’ and ‘‘besserwisser’’ is to be found in the discourse that

embeds the words that Jeanne uses and her academic way of using them. Therefore, we

assume the meaning of bitch to reflect a sense of exclusion from the group. It may even be

proposed that a bitch per se has a hidden agenda.

So what about being a besserwisser? While Christian elaborates on the designation of

bitch when enacting Jeanne’s utterances Lina suggests him to be a besserwisser. Christian

himself gives his interpretation; namely, that a besserwisser ‘‘Always has to be right’’ (11);

someone who thinks he or she knows more and better than other people, which leads him

or her to act superior. In all, this leads us to question from a student’s perspective: Who

wants to be like imaginary Jeanne? We argue that Jeanne implicitly represents a scientific

identity that the three students reject: Christian by opposing himself from Jeanne’s utter-

ances, and Emma and Lina by suggesting that Christian is sometimes like Jeanne (6). By

mocking Christian, Emma and Lina position themselves as being not like Jeanne, taking an

oppositional discursive identity (Brown, Reveles and Kelly 2005) as a signal of their

different cultural membership. The students’ negotiation of the apparent attributes of the

imaginary Jeanne shows that Jeanne emerges as being apart from the real students’ wished

identities. Furthermore, the historical connections of science, as tied to an intellectually

elite culture (Lemke 1990), rise to the surface by Jeanne’s scientific discourse. In sum,

introducing imaginary, fictional personalities in PISA, in this particular case, seems to

create a distance from the real-world students.

Imaginary students acting like ‘‘little scientists’’

Imaginary students appear in the backstories not only through their use of scientific discourse,

but also as ‘‘acting’’ teenagers who ‘‘do science’’ (Lemke 1990). It might be worth recalling

that what is purported here as ‘‘doing science’’ is within the image of science as portrayed in

the assignments and does not refer to what professional scientists do or do not do.

In two of the PISAunits in this study, ‘‘Sunscreens’’ and ‘‘AcidRain’’ (S447 and S485), the

imaginary students do just this through planning and/or conducting scientific experiments. In

‘‘Acid Rain,’’ imaginary students conduct an experiment to investigate how marble reacts

with acid rain. The backstory describes how they place marble chips in vinegar, which has a

similar acidity as acid rain. One of the following test questions is: (Fig. 3)

Two episodes are used to illustrate the actions of the imaginary students in this item,

perceived from a student perspective. The following example returns to Christian, Lina,

and Emma (from our first extract), who have now worked for almost 40 min and appear to

Question 5: ACID RAIN

Students who did this experiment also placed marble chips in pure (distilled) water overnight. Explain why the 
students included this step in their experiment.

Fig. 3 Item S485 Q05
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be tired. Christian reads the last question of the ‘‘Acid rain’’ unit and waits for the group

members to suggest an answer (Fig. 4).

In the gap (Mäkitalo, Jakobsson and Säljö 2009) that occurs between Christian reading

the assignment aloud, Lina and Emma each suggest one answer (4, 6), both of which

Christian turn down (5, 7). The episode ends with Lina approving of Christian’s dictation

(9) of the answer for Emma to write on their sheet (10), though not explicitly including the

information about the rain as ‘‘acidic,’’ which he mentioned when he first explained his

suggested answer (7) to the group. Therefore, this group’s written answer lacks the detail

that would gain it a full score in the assessment (according to the guidelines for scoring in

Egelund 2007, p. 82). Meanwhile, the proposition given by Lina must also be considered

analytically.

How can we understand what Lina means by her utterance ‘‘cause they didn’t have a

life’’ (4)? The analysis demands an understanding of the expression itself; the notion of

‘‘having a life’’ (or not having a life). Whilst the sense of having a life implies an enviable

life, the imperative ‘‘Get a life!’’ addresses an annoying person or a ‘‘nobody’’. This

utterance itself encompasses several meanings in this specific situation. Of course, Lina

may utter this in order to make the other group members laugh (although they do not in this

case) by describing this activity as meaningless. However, it is reasonable to believe that

her allusion indicates her understanding of the pictured activity—namely performing

experiments overnight with distilled water and marble chips—and that she does not appear

to share the value of the activity (cf. Wells 1999). However, the question this utterance

raises remains a barely surfaced side-track while the group directs its activities towards

solving the problem.

In the third extract, another group from another science class, consisting of Ali, Peter,

and Damien, discusses the same item (Acid Rain Q05). The discussion here develops into a

meaning-making process about and positioning to this imaginary experiment, while an

acceptable answer appears to have subordinated priority for the group. The boys read the

item quietly (cf. S485Q05, Fig. 3) and then attempt to explain why the imaginary students

placed the marble chips in water overnight (Fig. 5).

For many of the students in this study, the meanings of scientific practice, such as

performing this experiment, are salient. Here, Ali’s initial description of the imaginary

students as ‘‘stupid’’ (1) forms a thematic pattern that is being negotiated throughout the

1 Lina Resting her head on 
the table

2 Christian Explain why the students included 
this step in their experiment

[Reads the task 
aloud]

3 Lina Raises her head up 
4 Lina ’cause they didn’t have a life? Looks at Christian 
5 Christian no
6 Emma they wanted to see how it got without – Looks at Christian, 

fiddles her hair
7 Christian no (.) = it’s that-- they like wanted to see if the rain 

hadn’t been contaminated = and was acidic = they 
would see if something happened 
write that

Looking at Emma

Whispers 
8 Emma what shall I write?
9 Christian that they- want- to test- how- marble- reacted- with Dictates

rain- slash-water>- that was not contaminated
10 Lina ahh

Fig. 4 Episode 2. Group I: Christian, Emma, Lina, and Victor. S484 Q05 (38:56–39:11)
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excerpt. The only exception occurs when Ali, in a subordinated clause, proposes the correct

answer (10). The discussion ends with Damien suggesting that the imaginary students

conduct the experiment ‘‘’cause they have nothing better to do’’ (9).

We have discerned two possible ways of understanding the first utterance, in which Ali

labels the imaginary students as stupid. One is that he is saying that the outcome of the

imaginary action proposed in the assignment (placing marble chips in water overnight)

would be obvious. We will come back to this interpretation soon. The second under-

standing is that Ali believes this experiment is a silly thing to do. This interpretation seems

to be the same as Peter’s: his hesitation in turn 3 evolves into a clarifying ‘‘Are we

answering that = they’re nuts or what?’’(4), in which Ali’s word ‘‘stupid’’ translates into

Peter’s: ‘‘nuts’’. The boys’ continuous smiling and giggling (6–11) make it evident that Ali,

Peter, and Damien know that neither of the suggestions are acceptable answers, given the

institutional rules, but still confirm that the action of conducting overnight experiments

with marble and water may be considered ‘‘stupid’’ or ‘‘nuts’’. Damien’s utterance, ‘‘I

agree on that’’ (7) follows his smiling (6) and Ali’s giggling (5), all of which provides

approval for the common theme first suggested by Ali (1). Damien’s summarizing utter-

ance (9) might be his interpretation of what Ali meant by ‘‘stupid,’’ in which he asserts that

the reason for doing this experiment is a lack of better alternatives.

By examining the item ‘‘Acid Rain,’’ we can also reflect on the depicted activity as

such: this experiment involves the students placing stones (marble chips) in water (pure,

distilled). We assume that this type of activity has been done by many children while

playing with everyday objects (at least placing some kind of stone in some kind of water),

and that it is therefore a shared experience for many people, and even tightly related to

‘‘general life’’. On the other hand, the result of such an experiment must be considered

rather obvious (that is, ‘‘nothing happens,’’ either from a general life or a scientific per-

spective). This clashes with the traditional expectations of a scientific experiment (Mor-

timer and Scott 2003), where there would be central interest in a more or less spectacular

reaction. In the Swedish version of the test, one additional sentence makes the result quite

clear, as it goes: ‘‘No change was observed.’’

This episode demonstrates how the boys negotiate the meaning of scientific experiments

such as the one described and how they choose to relate to it: by resistance and distance.

By smiling, laughing, and labeling the imaginary students, the boys position themselves as

different from them, as oppositional identities (Lee and Anderson 2009): as people who are

not stupid, who have more important things to do, and ultimately express identities that do

not aspire to the depicted scientific community as ‘‘people who would want to understand

the world scientifically’’ (Brickhouse, Lowery and Schultz 2000).

1 Ali yes ’cause = they’re stupid?
2 Ali Giggles
3 Peter (.) Hesitates
4 Peter are we answering that = they’re nuts or what?
5 Ali Giggles
6 Damien Smiles
7 Damien I agree on that
8 Ali ’cause =
9 Damien ’cause they have nothing better to do?
10 Ali = to see the difference = [Suggests a correct 

answer]
11 Ali Laughs
12 Ali Yeah, right?

Fig. 5 Episode 3. Group B: Ali, Peter and Damien. S485 Q05 (part 2 08:15–08:29)
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The point of these two extracts is to situate this item in the perspective of some real-

world students who, based on their utterances, do not talk about the given frame as their

real world. As we have shown, the actions of the imaginary students cause them to emerge

as small scientists. Through their imaginary experiment where stones must be put in water,

they become human distillates of the disconnected scientist. As such, they can be subjected

to the resistance of the real-world students. These two extracts are reversed images: In the

first extract, Lina’s question ‘‘’cause they didn’t have a life?’’ was never picked up on by

the others. On the other hand, Ali’s ‘‘’cause = they’re stupid?’’ mediated several actions

on the theme.

Nevertheless, these extracts point in the same direction: these groups do not just have

one discourse in science at play. Meanwhile, important positions and statements about

science are being negotiated. These two discourses, in and about science, are parallel and

simultaneous and indicate that the real lives of these students, as opposed to those of the

imaginary students, are never disconnected. The discourse about science can sometimes be

a side-track, constituted by single utterances, such as Lina’s (in episode 2), and it can

sometimes constitute the main-track, as in the case of Ali, Peter, and Damien (episode 3).

Whatever track it takes, it appears for some of these students as though the ‘‘scientist as

artifact’’ is central for their level of engagement, and utterances such as ‘‘nuts,’’ ‘‘stupid,’’

‘‘didn’t have a life,’’ and ‘‘nothing better to do’’ demonstrate how the artifact itself, the

imaginary scientist, represented by imaginary students, has created the resistance.

Relevance of imaginary everyday context

The final two extracts focus on the students’ experience of what we refer to as an everyday

context in the items and how this confounds with both hidden and expected (implicit and

explicit) scientific meanings. By everyday context, we mean the insertion of objects from

day-to-day life that are not specific to a school science context. In our data, these objects

are exemplified by vinegar, marble, and sunscreen. Prior to the fourth episode, Amy,

Kevin, Carol, and Nigel have been working with the ‘‘Acid rain’’ unit for a few minutes

when Amy suddenly admits that she does not know what marble is (Fig. 6).

Amy thus reveals that she does not know what marble is and directs the issue to the boys

(1). Kevin questions why boys should know more about that than girls (2) and returns to

this twice (6, 9). When Nigel asserts that he does know through his experience of ‘‘marble

plates in my house’’ (8), it becomes clear that Kevin is also familiar with marble. Their

everyday life experience of marble plates is then considered by Kevin in light of the

suggested experiment: ‘‘So have I but—what the [hell]—you think I put it in ‘fucking’

vinegar or what?’’(9). Nigel then acknowledges Kevin’s point and stops trying to solve the

problem (10). After this episode, Carol makes a few fruitless attempts to get the group back

on track, but the other three group members, and soon enough Carol herself, are no longer

engaged and start to make jokes about their lack of smartness. The group eventually fails to

answer the question.

In the meaning-making process of understanding this imaginary experiment, a gap has

emerged in the group’s encounter of marble as ‘‘marble chips’’ that are placed in vinegar.

In order to explore and create a shared platform (Mäkitalo, Jakobsson and Säljö 2009), the

negotiation fails in the sense that the group does not find a meaning of ‘‘marble’’ that

makes sense to them in this specific situation. Amy’s statement about not knowing what

marble is (1) positions her in this situation as someone who does not know such a thing.

There can be different reasons for this, although we wish to focus here on how the boys

handle the task: Nigel suggests using an everyday experience of marble, both according to
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his utterance here and to a statement some minutes before this episode (‘‘a stone, a heavy

stone’’) to understand the experiment. However, his experience is from marble not as

‘‘chips’’ but as ‘‘plates’’ (8). There are two possible meanings for Kevin’s counter-action,

which questions the sense of placing marble in ‘‘fucking vinegar’’ (9). One possible

meaning is that his experience of marble plates at home (which, according to other groups

in our material, could be from windowsills, kitchen sinks, etc.), clashes with the idea of

putting them in vinegar (because of their use and size, for instance). The other possible

meaning is that he really opposes the proposed action (as suggested in other episodes by

Lina, and by Ali and Damien) and rejects the idea of conducting scientific experiments

with marble and vinegar. This group may have found their own experiences to be useless in

this situation.

In the fifth episode, the bringing of products from everyday life into a PISA item is

demonstrated by the ‘‘Sunscreens’’ unit, in which imaginary Mimi and Dean investigate

sunscreens. The backstory describes how Mimi and Dean decide to conduct an experiment

on the effectiveness on the four sunscreens (S1, S2, S3, and S4) by placing drops of the

creams on light sensitive paper next to drops of mineral oil and zinc oxide (Fig. 7).

Prior to this episode, Peter, Ali, and Damien read the backstory in quiet and were just

about to answer the above multiple choice question regarding the role of the mineral oil

and the zinc oxide (Fig. 8).

In turns 1–3, Peter and Ali, by reading parts of the backstory aloud, engage in a problem

solving process that proceeds in parallel (5, 7, 11, and 14) with Damien’s argumentation. In

turn 4, Damien asserts an idea with which to understand the proposed action by uttering ‘‘But

1 Amy the guys must know ‘cause I don’t even know what 
marble is

[Directs her question 
towards Nigel and 
Kevin] 

2 Kevin what the hell has that got to do with guys?
3 Nigel and Kevin are 

looking at each other
4 Carol yes? Looking at Amy
5 Amy yeah you should know about such stuff Hiding herself 

behind a test sheet
6 Kevin why the HELL should I know about that?
7 Amy ’cause I want you to Still behind the sheet
8 Nigel well I’ve had a marble plate in my house Looking at Kevin
9 Kevin so have I, but – what the [hell] – you think I put it in 

‘fucking’ vinegar or what?
10 Nigel Laughs
11 Nigel no [Affirms]
12 Kevin no [Point made]

Fig. 6 Episode 4. Group H: Amy, Kevin, Carol, and Nigel. S485 Q03 (20:26–21.15)

Question2. SUNSCREENS

Which one of these statements is a scientific description of the role of the mineral oil and the 
zinc oxide in comparing the effectiveness of the sunscreens?

A Mineral oil and zinc oxide are both factors being tested
B Mineral oil is a factor being tested and zinc oxide is a reference substance
C Mineral oil is a reference substance and zinc oxide is a factor being tested
D Mineral oil and zinc oxide are both reference substances

Fig. 7 Item S447 Q02
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whywould they care aboutwhich sun cream to use?’’Ali continues reasoning about an answer

and successfully finds one that is correct, but Damien insists on pursuing his argumentation:

‘‘I know. (.) But why bother so incredibly much that they do—well—that=’’ (6). His argu-

ments refer to the imaginary students, Mimi and Dean (‘‘they’’ in turn 4 and 6) and about how

they ‘‘care’’ (4) and ‘‘bother so incredibly much’’ (6) about ‘‘that’’ (4 and 6).

What Damien does not accept, and what his resistance is addressing, seems to be the

reasons for conducting the imaginary experiment (‘‘that’’). Why would anyone care so

much, he asks? According to Damien’s utterances here, there are no reasons in the lived

world to investigate these sunscreens because ‘‘It’s just to go to the store and buy it’’ (10).

One could argue that even though one would have to know the sunscreens’ relative

effectiveness, such information is printed on the bottle (in the real world). Within the

institutional practice of school, Damien could fulfill this assignment without asking for the

reason. Still, for this 15-year-old boy, the reasons that might be apparent to the scientist

(that almost anything is interesting enough to be investigated) are far from evident. We

argue that, based on the amount of action he takes to advance his argument—while Ali

goes for the answer—this lack of reason is a critical issue to Damien. How can anyone

‘‘bother so incredibly much’’ (6)?

Kevin and Damien are both faced with the same problem: a context in which scientific

meanings such as the reason for conducting experiments should not be questioned. To

Kevin and Damien, the problems seem to emerge as pseudo-problems. When they are

confronted with ‘‘real-life situations’’ and familiar objects like vinegar and sunscreen, they

see no point in using scientific methods or entering the scientific culture. Thus, the methods

and questions that are so taken for granted in the scientific community, as represented by

‘‘innocent’’ school experiments (in the sense that they are about everyday life objects and

about students of the real students’ own age), which are intended to raise interest and

relevance, instead become transacted into remoteness and irrelevance.

1 Peter do you understand this?
2 Ali They used mineral oil ‘cause it 

lets through most of the sun
Points at the 
backstory text

3 Ali (.) mm I don’t know mumbles
4 Damien but why would they care about which sun cream to 

use? erh (.) or sunscreen --
5 Ali they aren’t tested [the mineral oil and the zinc oxide] 

because they already know what they do (.) that zinc 
oxide-

6 Damien I know. (.) but why bother so incredibly much that 
they do – well – that=

smiling and looking 
curious

7 Ali it must be – or-- Starts to laugh
8 Ali yeah I know [Affirms]
9 Ali I guess it’s = 
10 Damien it’s just to go to the store and buy it or stay at home 

and [inaudible]
11 Ali BOTH must be reference substances because they 

know what both are
[Gives the correct 
answer]

12 (.)
13 Damien so take that Annoyed voice
14 Ali because they know what mineral oil and zinc oxide 

do--
15 Damien YES enough Interrupts
16 Peter Writing 
17 Damien Yawns

Fig. 8 Episode 5. Group B: Peter, Ali and Damien. S447 Q02 (22:30–23:16)
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In this study, students who did not seem to find the test itself difficult, such as Christian

and Ali, raised issues in their groups about the meanings and reasons for scientific practice

and expressed identities that sought to oppose the strict, academic, and science-engrossed

little scientists that emerged from the test.

Resistance towards a stereotyped image of science

The aim of this study was to gain knowledge about students’ encounters with science as

portrayed in a scientific literacy test. This was done by studying 15-year-old students’

interactions with the backstory texts and test questions of three selected PISA Science units

when working collaboratively in small groups. The methodological aim of observing the

students’ meaning-making in action (Wertsch 1998), and therefore choosing the group as

research design, also enabled an analysis of the students’ discursive positioning towards

each other and the image of science as negotiated in that situation. It follows that it is not

possible from this design to deduce whether encounters and negotiations such as those

presented here occur in actual individual test situations. However, the results do point at

some important concerns connected, among other things, to the ‘‘real-life situations’’

depicted in the test (all though the overall purpose of this study has not been to assess or

evaluate the PISA items per se). In this context, we wish to clarify that the concept of

student resistance, related to the content and especially to the imaginary students in the

items, first emerged as a salient feature of the data and has been used thereafter as an

analytic tool to shed light on the students’ reactions. However, it is important to understand

what it is that actually mediates this resistance and why. A common theme for many of the

students has been the questioning of the scientific meanings embedded in the test, which

they demonstrated by expressing explicit discursive identities (Brown, Reveles and Kelly

2005). These identities were found to be clearly different from and opposed to those of the

pictured imaginary students who appeared in the backstories of the test assignments. One

example is the students’ resistance to the imaginary students’ use of a scientific and

academic language, which often caused dissociation among the real-world students.

(Examples of these expressions are: ‘‘your conclusion is premature’’ or ‘‘you must be sure

that other factors that would influence the greenhouse effect are constant’’.) This is close to

the stereotyped image of science as ‘‘socially sterile, authoritarian, non-humanistic, posi-

tivistic, and absolute truth’’ (Aikenhead 1996, p. 11). We argue that the imaginary students,

through their fictional use of the scientific language and methods, emerge as ‘‘little scientist

caricatures’’, despite the fact that they seem to represent ordinary students of about the

same age as the real-world students and that they act in ‘‘everyday situations’’.

According to our analysis, the meanings and artifacts that appeared as the most salient

to the students’ in our material can be categorized as pertaining to an academic language

and to embedded scientific meanings that reflects the scientist and the scientific experiment

as cultural artifacts. In relation to this, the analysis also indicates the possible existence of

some severe assessment problems, especially when it comes to assessing scientific literacy

with items strongly entangled with this academic and scientific culture. We have seen how,

when students work with knowledge-assessment tasks (such as PISA science items), the

cultural artifacts are active and create resistance, not least to the everyday life culture of the

real-world students. The ‘‘knowledge measurement’’ then runs the risk of becoming a

measurement of cultural engagement; that is, how well the students pass the border of

scientific culture in order to approach the content. Indeed, learning to understand the

scientific culture is a very important goal for science education. According to the OECD
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(2006), ‘‘being’’ scientifically literate involves having a ‘‘willingness’’ to engage in sci-

ence-related issues (p. 23). One could conclude from this that the assessment measures

exactly what it stresses. Yet, for several reasons, we argue the opposite. One problem we

see is that the reported inferences from OECD are more loosely communicated by state-

ments about the level of students’ ‘‘scientific knowledge’’ or ‘‘scientific literacy’’ and the

results are presented as valid country rankings or league tables across the participating

countries.

Moreover, our data demonstrates the problem with ‘‘the dynamic nature of tasks’’

(McCormick and Murphy 2008). As stressed by Rosalind Driver, Paul Newton, and Jon-

athan Osborne (2000), among many others, science is not the ‘‘value-free’’ practice that is

supposed to be accessible for neutral measures of knowledge; instead, science culture’s

‘‘practices, norms, meanings, values, and identities’’ (Lave and Wenger 1991) are seen to

come to the surface and are constantly being negotiated in the interaction between the

students and the assignment. As we have argued, even implicit hints in the backstories

about scientific practices, academic patterns of action, and specific language use are raised

in students’ discussions as salient and problematic. In this way, intended meanings in the

test are being translated into other meanings, emphasizing aspects that are due to relations

within the groups of students, to missing and existing discourses and identities (Archer,

Dewitt, Osborne, Dillon, Willis and Wong 2010), and to shared experiences. We also note

how the test as a non-human actor contributes to shaping science education (Roehl 2012)

as carrier of particular meanings.

Furthermore, we see that inserting issues of ‘‘relevance for everyday life’’ (OECD 2006,

p. 7) in the backstories does not automatically make the test easier or more interesting for

the students. Instead, we see how new problems are introduced. There appear to be sig-

nificant differences between what test constructers and youth feel comprises ‘‘everyday

life’’ and the relevance that science has in students’ everyday life. The data from this study

indicates that the backstories of constructed ‘‘general life-situations’’ may have a

restraining influence on the problem-solving activity. Science, as depicted by PISA and

exemplified by some released items, emerges as an elite and remote activity that is sep-

arated from the everyday youth context, despite its intentions to frame science in general

life situations and in personal context. The students often position themselves as either

unwilling to engage in the problem solving activity (which is the very condition for

attaining a result) or as too uninterested to achieve.

The findings of this study adhere to many other studies that advise caution in not over-

interpreting the PISA results and stress that understanding students’ ‘‘knowledge’’ about

science is much more complex than what is communicated by the international assessment

organizations. As a final note, we wish to stress that in our view neither the collaborative

situation that we have produced in our study nor the situation of individual testing rep-

resent the ‘‘true’’ student encounters with science; encounters are unique and always by

their nature social and cultural, and, therefore, pieces that might all give insights in young

people’s engagement with science.

This research has been founded by The Swedish Research Council (Dnr 721-2008-

4717).

Transcription legend

[ ] Text within two square brackets represents clarifying information

= Indicates the break and subsequent continuation of a single utterance

? Rising intonation

Underlined: Emphasis in talk
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(.) Short pause in the speech

Indention: overlapping speech

- Single dash in the middle of a word denotes that the speaker interrupts himself or

herself

– Double-dash at the end of an utterance indicates that the speaker’s utterance is

incomplete

CAPITALS: Loud speech

Italics Context descriptions

\text[ Indicates that the enclosed speech was delivered more slowly than usual for the

speaker

Courier New: Students’ reading from the text in the test is typed in Bold Courier

New font

References

Aikenhead, G. S. (1996). Science education: Border crossing into the sub-culture of science. Studies in
Science education, 27, 1–52.

Archer, L., Dewitt, J., Osborne, J., Dillon, J., Willis, B., & Wong, B. (2010). ‘‘Doing’’ science versus
‘‘being’’ a scientist: Examining 10/11-year-old school children’s constructions of science through the
lens of identity. Science Education, 94, 617–639.

Bakhtin, M. M. (1981). Discourse in the novel. In M. Holquist (Ed.), The dialogic imagination by M.M.
Bakhtin (pp. 259–422). Texas: University of Texas Press.

Bakhtin, M. M., Holquist, M., & Emerson, C. (1986). Speech genres and other late essays. Texas: Uni-
versity of Texas Press.

Brickhouse, N. W. (2011). Scientific literacy for bringing in the outsiders. In C. Linder, L. Östman, D.
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8. ÖVERGÅNG: FRÅN BILD TILL 
VERKLIGHETSUPPFÖRANDE 

Mellan artikel II och III kan konstateras att den här avhandlingen 
kunde ha skrivits helt innanför ett teoretiskt perspektiv, utan för-
flyttningar. Fokus kunde då ha uppehållit sig vid meningsskapande 
och interaktion, två i denna avhandling viktiga begrepp, kring vil-
ka analyserna hittills har rört sig. Det hade förmodligen varit en 
aning enklare att hålla samman. Istället tilläts en rörelse att ske. I 
denna övergång kommer jag därför att öppna upp för en ny konfi-
guration, med sociomateriella förtecken. Det betyder att empirin 
kommer att analyseras på nytt, men med nya ingångar, för att som 
Tracy (2010, s. 844) skriver ”open up a more complex, in-depth, 
but still thoroughly partial, understanding of the issue”. Det situe-
rade, som finns i alla de familjelika106 teoretiska ingångarna, finns 
kvar. Också de teman som de föregående artiklarna uppehållit sig 
vid – den naturvetenskapliga diskursen och identiteten – fortsätter 
att vara närvarande i artikel III. Den sociomateriella ansatsen inne-
bär däremot en delvis annan vokabulär, vars syfte är att betona 
”den performativa, materiella, världsskapande dimensionen” (Ås-
berg et al., 2012, s. 36) i analysen. Vidare förflyttas intresset från 
”bilden av naturvetenskap” i uppgifterna, sett ur elevernas per-
spektiv, till hur naturvetenskap och förmåga konstrueras både i 
PISA:s ramverk och uppgifter och i själva de handlingar som äger 
rum när uppgifterna ska besvaras. Det betyder att perspektivet 
                                                   
106 För en förklaring av denna metafor, se slutet av kapitel ett. 
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vänds från vad eleverna gör med PISA-uppgifterna, till vad dessa 
gör med eleverna.  

I artikel II ställde vi frågan om det kunde vara så att eleverna 
hindrades av det sätt som naturvetenskap framställs i provuppgif-
terna, vilket vi kallade ett problem att involvera sig på ett kulturellt 
plan (a problem of cultural engagement). Artikelgranskarna för 
Cultural Studies of Science Education argumenterade mot oss och 
menade att detta är just vad PISA önskar mäta: att vara naturve-
tenskapligt litterat, hävdade de, innebär att vilja engagera sig i na-
turvetenskapens kultur. Som framkom i artikel II uppvisade istället 
många av studiens elever motstånd mot denna kultur107. Skulle det-
ta tolkas som att de inte var ”naturvetenskapligt litterata”? Pro-
blemet med detta var inte att betrakta naturvetenskaperna som 
kulturella praktiker, eller ens att hålla med om granskarnas poäng 
– att kunnande i och om naturvetenskap omfattar kulturell förstå-
else av naturvetenskap. Svårigheten bestod i att jag såg det mot-
stånd som eleverna visade som konstruerat av det specifika sätt 
som naturvetenskap framställdes på i provuppgifterna. Det var nå-
gonting av det som skedde i mötena som varken ”tillhörde” ele-
verna eller någon slags tänkt, universell naturvetenskap. Kanske 
kan det i efterhand beskrivas som att jag började få syn på de dis-
kursiva och materiella villkor, eller betingelser, som fanns för mö-
tena, och att dessa tycktes göra något med hur eleverna handlade i 
de situationer som jag hade konstruerat för datainsamlingen. Med 
andra ord var det en slags insikt, eller känsla, som kunde uttryckas 
först när begreppen samhandling och samkonstruktion (Lenz Ta-
guchi, 2012) så småningom blev mina. I slutändan innebar det att 
mitt analytiska intresse förflyttades i två riktningar – till det mer 
mikro och det mer makro. Vad det innebär kommer att förklaras i 
det följande. 

Före skrivandet av den tredje artikeln hade jag under något år 
befunnit mig i projektgruppen för de nationella proven i naturve-
tenskap för årskurs 6. Genom att själv arbeta med provkonstruk-
tion, och samtidigt ägna mig åt åtskilliga läsningar av provram-
verk, rapporter, analyser och provfrågor, uppstod många frågor. 
Jag började dels undra vad alla de avgränsningar som görs i prov-
                                                   
107 Åtminstone under de givna förutsättningarna för datakonstruktionen. 
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konstruktion rimligen för med sig in i det färdiga provet. Dels frå-
gade jag mig hur det kom sig att naturvetenskaperna, och kunska-
pen i och om dessa, kunde framstå som så självklara, oproblema-
tiska och därmed ”förgivettagna” (c.f. Linder et al., 2011). I de 
olika inriktningar; konstruktivistiska, sociokulturella/situerade och 
kritiska perspektiv, som kan identifieras inom fältet för naturveten-
skapernas didaktik (Anderson, 2007) började jag alltmer intressera 
mig för det kritiska. 

I ett helt annat spår hade jag och mina kollegor, efter att ha stil-
lat vår nyfikenhet på Donna Haraway, inspirerats att starta ännu 
en läsecirkel. Denna inriktade sig på posthumanistisk teori (Åsberg 
et al., 2012). Läsecirkeln följdes av två doktorandkurser i diskurs-
teori och teknik- och vetenskapsstudier. Dessa inbegrep ett mer 
poststrukturalistiskt perspektiv än det sociokulturella perspektiv 
jag dittills kände till. Sammantaget öppnade dessa erfarenheter upp 
för att också förstå det jag studerade genom mer sociomateriella 
ansatser. Som beskrivs i kapitel tre innebar detta delvis nya beto-
ningar avseende diskurs och materialitet, människa och ting, och 
exempelvis konstruktion, verklighet och agens. Kanske bidrog läs-
ningen av Bruno Latours bok Pandoras Hope: The Reality of Sci-
ence Studies (1999) allra mest till den vändpunkt efter vilken min 
syn på kunskapsmätning kom att förändras definitivt (eller snarare: 
jag kom att förändras, i den transformativa betydelsen av lärande). 
Inte minst förändrades min syn på det mänskliga subjektets agens 
radikalt. Latours, men även Pickerings (1995) och Knorr Cetinas 
(1999), vetenskaps- och teknikstudier gav även ytterligare analytis-
ka ingångar till mitt material och till det sätt jag skulle kunna be-
trakta möten med PISA. Ovanstående beskriver alltså, som jag kal-
lade det i kapitlets inledning, den rörelse som tilläts ske.  

De nya frågor jag ville ställa till mitt material handlade till ex-
empel om verktyg som aktörer; som instrument med handlings-
förmåga. Begreppet aktör, i dess sociomateriella betydelse, syftar 
till att betona det aktiva även i materialiteten. Här finns, menar 
jag, ett tydligt släktskap med exempelvis Bakhtins (1981) påståen-
de att ord gör motstånd mot att bli använda (se Wertsch, 1998, s. 
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54)108. Med utgångspunkt i vetenskaps- och teknikstudier (Gorur, 
2011a; Knorr Cetina, 1999; Latour, 1999; Pickering, 1995) ville 
jag utforska hur kunskapsmätning kunde förstås i analogi till ett 
vetenskapligt laboratorium (Gorur, 2011a). Därför används nu 
termen instrument för att benämna ett PISA-test. Vilken är PISA-
instrumentets roll om vi inte ser den som en kunskapsmätare utan 
som en kunskapsaktör? Och vad sker om vi betraktar den som en 
alldeles specifik aktör, nämligen som en slags detektor (Knorr Ce-
tina, 1999), ett instrument som har konstruerats för att se vissa sa-
ker, men som samtidigt är blint för andra?109 Detektorn blev ett 
nytt, och produktivt, analysredskap, för att studera de kategorier 
som skapas i kunskapsmätning. Det är denna del av analysen som 
har utvecklats mot det jag kallat mer mikro. Med mer mikro me-
nar jag att mer i detalj fördjupa hur eleverna besvarar provuppgif-
terna. Begreppet motstånd användes även i denna analys, men inte 
från Wertschs (1998) sociokulturella perspektiv, så som i artikel II, 
utan från Andrew Pickerings (1995) sociomateriella. Det innebär 
att inte bara mänskliga – utan alla – aktörer tillskrivs agens och 
därmed kraften att utöva motstånd, i vad Pickering kallar ”the 
dance of agency”(Pickering, 1995, s. 22). Allt som sker, menar 
Pickering, är resultatet av de olika ingående aktörernas oupphörli-
ga motstånd och anpassning till vad som händer, och till rådande 
villkor. Hur anpassar eleverna sig till de förutsättningar som detek-
torn skapar? Och kan man till och med visa att detektorn anpassar 
sig till eleverna? 

I förhållande till det mer makro påbörjades, tillsammans med 
min andra medförfattare, också en textanalys av PISA-dokument 
som var inspirerad av Foucault (1980; 1993). Vi beslöt att sam-
manföra textanalyserna med en sociomateriellt orienterad analys 
(utifrån de analytiska verktyg som beskrevs ovan) i en ny artikel. 
Svaret på de frågor jag hade ställts inför, genom att arbeta med 
provkonstruktion och genom mötet med poststrukturalistiska teo-
                                                   
108 Skillnaden mellan begreppen aktör och redskap ligger alltså kanske snarare i uttrycket – 
aktör betonar agens/handlingsförmåga medan redskap kan ses som något som används för 
någon annans syften och vars agens är oklar.  
109 En konkret liknelse kan göras vid ett för de flesta bekant exempel: En detektor kan ex-
empelvis vara det instrument som känner av mängden hemoglobin i ett blodprov. Instru-
mentet är konstruerat för att känna av hemoglobinhalten i provet, men inte något annat 
(som virus eller sköldkörtelhormon).  
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ribildningar, så som Haraways (1988; 2004), Foucaults (1980; 
1993) och Latours (1999; 2005), blev att i den tredje artikeln arbe-
ta med förståelsen av PISA som ett verklighetsuppförande. Jag är 
medveten om att detta är ett besynnerligt begrepp vars innebörd 
inte enkelt låter sig förklaras. Åsberg, Lee och Hultman (2012, s. 
216) ger emellertid ett belysande exempel på vad uppföra innebär 
som de lånat från Annemarie Mol. Begreppet uppförande beskriver 
med deras ord hur ontologiska fenomen görs (min kursivering) i 
sociomateriella praktiker. Mols exempel handlar om sjukdomen 
anemi, vilken enligt henne uppförs på olika sätt i olika medicinska 
praktiker – exempelvis som ett kliniskt fenomen, som ett labora-
tivt/statistiskt eller som ett patofysiologiskt fenomen. I dessa olika 
verklighetsuppföranden innebär begreppskonstruktionen anemi on-
tologiskt sett olika saker110. Det är i en sådan bemärkelse av göran-
de som jag i den tredje artikeln kom att studera PISA:s konstruk-
tion, genomförande, resultatberäkningar och rapporteringar. Tan-
ken är att förstå hur fenomenen (eller begreppskonstruktionerna) 
naturvetenskap och förmåga uppförs i den studerade praktiken 
(PISA:s kunskapsmätning). Görandet som begrepp är också kopp-
lat till att utforska förgivettagna kategorier och dualismer så som 
beskrevs i kapitel tre. Poängen är att förstå den växelverkan, i både 
Hackings (1999) och Pickerings (1995) mening, som äger rum i gö-
randet av kategorier.  

I PISA Truth Effects (Serder & Ideland, in review) utforskades 
inte bara kategorin naturvetenskap, utan även den kategori vi kal-
lar “low performance”. Det blev ett sätt att packa upp den diskurs 
om kunskapsresultat som omtalades i avhandlingens inledningska-
pitel, och den indelning i ”låga” och ”höga” resultat; och i ”bra” 
eller ”goda”, alternativt ”dåliga” eller ”svaga”, prestationer, som 
görs i exempelvis PISA-rapporter (se vidare artikel III) och i annan 
kunskapsmätning. Jag vill betona att det jag säger här inte innebär 
att jag skulle se alla resultat (eller allt kunnande) som lika goda el-
ler någonting likartat. Det som det ovanstående betyder är att pre-
stationer är kategorier (hög, låg etc.) som befinner sig inom ”kun-
                                                   
110 Vilket skiljer sig från konstruktionistiska synsätt som bygger på att det finns flera per-
spektiv på samma fenomen. Detta är alltså inte vad som menas med det sociomateriella 
synsättet där olika uppföranden av ett fenomen ses som olika verkligheter. Jag kommer 
inte att gå in mer på djupet av detta i denna avhandling. 
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skapsresultats”-diskursen (se kapitel ett). Inom den konstrueras 
prestationer på vissa sätt (men inte andra). Vidare utgår dessa ka-
tegorier från kunskapernas mätbarhet (c.f. Biesta, 2010). Det som 
är i fokus här är sålunda inte om det finns bättre eller sämre kun-
nighet (Carlgren, 2012, s. 135), utan premisserna för hur det 
kommer sig att prestationer kan, ska, eller bör mätas och jämföras 
på vissa sätt. Man skulle kunna säga att det är själva mätbarhetens 
idé som vi närmar oss i artikeln (och hur denna är kopplad till de 
kvantitativa, statistiska, ekonomiska, rationalistiska och individua-
listiska vetenskapstraditioner som beskrevs i kapitel tre) med na-
turvetenskaplig litteracitet som särskilt intresse. Samtidigt artikule-
ras det bekymmersamma i att eleverna i sina samhandlingar med 
uppgifterna konstruerar sig själva som lågpresterande (low perfor-
mers), ett slags lärandeerfarenhet med etiska konsekvenser (Biesta, 
2010; Packer, 2001). Dock är det främst hur eleverna föreslår, och 
konstruerar, sina svar, och i relation till vad (vilket innehåll i upp-
gifterna, eller vilka villkor som uppstår), som studeras i mötena. 
 
En onto-epistemologi 
Avslutningsvis några ord om vad de nya teoretiska ingångar jag nu 
kunde använda betydde för hur jag kunde förstå resultaten i kun-
skapsmätning. Inom en del av den litteratur jag tagit del av ses det 
som problematiskt att överhuvudtaget göra en uppdelning mellan 
epistemologi och ontologi. Dessa ses som aspekter av ett och det-
samma, som sammanflätade och oupplösliga. Fysikern Karen Ba-
rad har därför skapat termen ”onto-epistemologi” (vilken jag tagit 
del av i Lenz-Taguchi, 2012). Min egen ”ontologiska vändning” 
(Åsberg, 2012) är tätt sammankopplad med det Latour (1999) kal-
lar för en “ny” ontologi, som ifrågasätter den ”korrespondensteori 
om sanning” (correspondence theory of truth) som han menar är 
commonsense:  

 
In the correspondence theory of truth, [the objects] are either 

out there or not, and if they are out there they have always been 

out there, and if they are not they have never been there. (La-

tour 1999, s. 149). 
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Denna sorts sanning, menar Latour, måste vi lära oss att tänka 
bort ifrån. Ingenting blir till i verkligheten förrän vi gett det egen-
skaper, och kanske till och med ett namn. Det är i skenet av detta 
som den underliggande frågan för artikel i PISA Truth Effects är 
ställd: på vilket sätt, eller utifrån vilka antaganden, kan vi säga att 
låga prestationer existerar?  

Konkret arbetar artikeln med två problem: 1) att textanalytiskt 
studera de diskurser om naturvetenskap, kompetens och förmåga 
som finns i PISA-dokumenten och 2) att analysera hur eleverna 
konstruerar svar, eller förslag till svar (i mötena med uppgifterna). 
Det senare är ett led i att förstå de sociomateriella villkor som ovan 
diskuteras, och det förra ett sätt att komma åt de större diskurser 
om naturvetenskap och förmåga som i Foucaults (1993) mening 
strukturerar vårt sätt att tala och tänka om dessa. Båda problem-
ställningarna bidrar, både empiriskt och teoretiskt, till att besvara 
avhandlingens första forskningsfråga: Vilka inbäddade ontologiska 
och epistemologiska antaganden finns i PISA:s kunskapsmätning i 
och naturvetenskap? Den bidrar även till att besvara den andra: 
Vilken betydelse får dessa inbäddade antaganden i möten mellan 
provuppgifter i och om naturvetenskap och femtonåriga elever? 
Genom att bidra med ytterligare teoretiska ingångar bidrar den 
slutligen också till att besvara den tredje forskningsfrågan: På vilka 
sätt kan avhandlingens teoretiska perspektiv kan bidra till förståel-
sen av kunskapsmätningar i naturvetenskap?  

De sociomateriella analysverktygen som föreslås i artikeln är 
centrala bidrag. När det gäller de faktiska analyserna av det empi-
riska materialet av möten mellan elever och uppgifter ser jag dessa 
som tentativa exempel på hur de föreslagna analysverktygen kan 
användas. Textanalysen är betydelsefull för att urskilja inbäddade 
antaganden om såväl naturvetenskap som om förmåga. Dessa 
kommer att diskuteras och knytas ihop med resultaten från artikel 
I och II i den avslutande diskussionen. 
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9. ARTIKEL III 

Title: PISA Truth Effects: The Construction of Low Perfor-
mance 
 
M. Serder & M. Ideland 
Malmoe University, Faculty for Education and Society. 
 
Abstract 
This article seeks to unpack the taken-for-granted notion of low 
performance, arguing that performance and competency are not a 
given categories; rather they are “objects-for-thought” that receive 
their discursive and material contours through a chain of transla-
tions. As suggested previously by Gorur, PISA is analyzed through 
the lens of Latourian Science and Technology Studies. The argu-
ments in this article are based on an analysis of situations con-
structed to observe how performance is enacted in socio-material 
practice, as 15-year-old students collaboratively solve PISA scien-
tific-literacy items. As background a text analysis, concerning how 
scientific literacy and performance are discursively constructed in 
various PISA materials, is reported. We suggest the notion of 
‘competency’ be linked to the historical event of trying to start to 
detect it and argue that PISA results are products of the situated 
adjustments that are enacted by students and items created in the 
very moments of scientific measurement. 
 
Key words: Performance, competency, scientific literacy, STS, 
PISA, students 
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Countries with large numbers of students who struggle to mas-

ter basic reading skills at age 15 are likely to be held back in the 

future, when those students become adults who lack the skills 
needed to function effectively in the workplace and in society. 

Among students who fail to reach the baseline level of perfor-
mance (Level 2) in mathematics, reading or science, most can be 

expected not to continue with education beyond compulsory 

schooling, and therefore risk facing difficulties using mathemat-

ics, reading and using science concepts throughout their lives. 

… Even in the average OECD country, where more than one in 

five students does not reach Level 2, tackling such low perfor-
mance is a major challenge. (OECD, 2013, p. 254, our empha-

sizes in bold) 

 
This quote is from an OECD publication that reports the results 
from the 2012 PISA survey, on which the above analysis is based. 
The Swedish PISA results from that year were the lowest ever in all 
three knowledge areas at stake, which shocked the nation. Since 
low performance on the PISA is put forward as serious personal 
and societal risks, this concern is expected. In December 2013, the 
Swedish results were broadcast directly from a press conference 
held at the National Agency of Education. The message was that 
the results were very serious, overwhelming, and signaled a school 
system in crisis. During the press conference, Director-General An-
na Ekström also emphasized her confidence in PISA: “Here at the 
National Agency for Education, we trust PISA” (Ekström, Dec. 3, 
2013). Through this broadcast, and massive media reporting, the 
crisis of the Swedish school system became publicly indisputable. 
Although we share the view that many things probably would be in 
place to strengthen Swedish schools, we find this type of unre-
served faith in PISA as evidence of educational failure or success to 
be problematic. In this article, we make an attempt to unpack what 
we would term the taken-for-granted notion of low performance. 
Using the theoretical lens of Michel Foucault (1971), and particu-
larly Bruno Latour’s (1999) STS studies, our main thesis is that low 
performance is not a given category, but a reality performed into 
being by students, test instruments, and measurement rationality. 
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In the global structure of education, understanding what im-
portant knowledge ‘is’, and what could be its missing parts has be-
come a grand narrative of our time, with help from the idea of a 
globalized educational system (Novóa, 2013). Actors in the global 
education market (or rather, instigators at the Organisation for 
Economic Co-operation and Development [OECD], the European 
Commission, the World Bank, and UNESCO [Grek, 2009; Mor-
gan, 2009; Lawn & Grek, 2012]) for international assessments 
such as PISA are constructing the standards for what is a successful 
student or a successful nation.  

However, the role of PISA deviates from other assessments in 
that it constitutes the very instrument that can guarantee control 
over the edu-political development that other actors hope to see 
(Lawn & Grek, 2012). Therefore, the PISA has a unique position 
in defining what should be the important knowledge of our society 
and, in Foucault’s terms, producing a global truth on this matter. 
Clara Morgan (2009, p. 196) stresses that PISA serves as a “mech-
anism for legitimating, disseminating, and regulating a certain form 
for official educational knowledge.” Furthermore, we argue that 
PISA performance differs by being a global measure. It is one scale 
against which all countries measure up, independent such factors 
as curricula, and school organization. It also differs in its aim to 
assess a specific kind of literacy; competency-oriented skills as-
sumed to be applicable in so-called everyday situations or general 
life (OECD, 2006). In Morgan’s (2009) words, the role of educa-
tion, according to PISA frameworks, is acquiring competencies and 
skills needed for a knowledge-based economy. These competencies 
and skills are defined as categories of literacy: Reading, mathemat-
ical, and scientific. But what is a ‘literacy’? How does it become 
measurable? 
 
Translations through a chain of events 
Radhika Gorur (2011) and Tom Popkewitz (2011) use the notion 
of translation to understand the representational changes that PISA 
literacy undergoes in becoming a global, taken-for-granted, object 
for thought. In asking about the nature of the scientific knowledge 
produced by our modern-day “Delphic oracle,” Gorur (2011, p. 
77) describes the production of PISA facts:  
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At every point there is a translation–from ‘knowledge and skills 

for life’ to ‘literacy, numeracy and scientific literacy,’ to a few 

items that stand for these literacies. The few test items, validat-

ed by the framework and the field testing, refer to the three lit-

eracies being tested, which in turn represent the knowledge and 

skills for life, which in turn represent the work of millions of 

teachers in tens of thousands of schools in a sizeable portion of 

the world, and stand for the performance of education systems 

(Gorur, 2011, p. 84). 

 
The concept of translation means to stress the whole chain of 
events that makes up the knowledge about the world – our facts – 
and acknowledge that some things are added and some are lost in 
each step of translation (Latour, 1999). Popkewitz (2011) describes 
the multiple translations that take place when academic disciplines 
are transformed into school subjects to fit into the purposes of 
schools, and how they travel further in the realizations and calcula-
tions of PISA. He calls this chain of translations alchemy. Further-
more, he historicizes the complex transition in which students’ 
knowledge translates into numbers and then into PISA facts as: 
“telling the truth about society, schooling and children” (p. 33). 
He asserts that numbers are systems of communication that create 
distance from the phenomena of concern, “by appearing to sum-
marize complex events and transactions” (Popkewitz, 2011, p. 33; 
c.f. Porter, 1995). Gorur argues that through the consecutive 
events of the PISA process, the facts produced are disconnected 
from their situated origin in people and tasks. Popkewitz writes 
that the apparent objectivity and impartiality of numbers have be-
come a standard of reason for our modern democracies (2011, p. 
43). Between Gorur (2011) and Popkewitz (2011), we have identi-
fied a gap in the chain of translations, which this article seeks to 
fill. This gap is about the encounters in which PISA items and real 
students meet, which are the very events in which marks on test 
sheets are produced. This is intended to attach the facts produced 
in assessment, as evidence for performance and skill (or lack of 
such), to the socio-material practices from which they stem. In this 
article, we focus on the competencies in the scientific literacy 
(OECD, 2006). 
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It is important for our unpacking of the notion of low perfor-
mance to align with Gorur’s proposition to view the practices of 
PISA in terms of a scientific laboratory (Latour, 1999); a place 
where knowledge is constructed by different kinds of processes en-
acted for different purposes. To push our theoretical argument fur-
ther, we propose to compare the laboratory activities of PISA with 
those in a completely different one, namely the 19th-century labora-
tory of Louis Pasteur. This might seem to be a detour at first, but 
we believe it is not. This analogy will help us make an argument 
about what it takes for any category (in our case, a PISA compe-
tency or low performance) to exist.  

Latour (1999) describes the scientific work Pasteur enacted when 
he so to speak “discovered” the microbes. Latour asks whether or 
not one can assert the location or existence of the microbes before 
Pasteur? Latour writes that many would find it commonsensical to 
answer that the microbes were in the same place before and after 
Pasteur; that Pasteur did not change the course of events – that he 
only discovered a pre-existing phenomenon, and named them mi-
crobes. However, Latour argues that things and phenomena come 
into reality by being given attributes in the scientific process in 
which defining the object takes place. The microbes in Pasteur’s la-
boratory needed to be given circumstances, conditions, specific nu-
trition demands, and ways of being detected. Thereafter, they be-
came microbes as we know them. Only then could they could be 
discerned as something. 

We propose thinking of performance and PISA competencies 
through this analogy; recognizing that the existence or not of a 
specific PISA competence is linked to the historical event of starting 
to try to detect it. This leads us to ask: What are the conditions and 
attributes of the PISA test that make us see competence as some-
thing? Within a Latourian system of truth, we could propose that 
measured competencies are not ‘caused’ by knowledge and learned 
skills, but come into existence through the means constructed to 
detect them. Furthermore, the idea of PISA as a scientific laborato-
ry invites us to regard the test instrument, or the PISA test, by 
which performances and competencies are produced, as a kind of 
detector (Pickering, 1995; Knorr Cetina, 1999) or a device con-
structed to “see” certain things but not others. 
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Assumptions and critics 
According to Gorur (2011), viewing PISA’s facts as realities per-
formed into being rather than pre-existing truths is “to convert 
PISA knowledge from a ‘matter of fact’, something that is beyond 
dispute, into a ‘matter of concern,’” (p. 78), which again becomes 
available for discussion (Latour, 2004). The argument for recogniz-
ing the performativity of performance and competencies, in 
Gorur’s (2011) and Law’s (2008) terms, is the ability to interfere 
with a number of implicit epistemological and ontological assump-
tions in knowledge measurement that we argue are embedded in 
such a practice (Serder & Ideland, 2015). Among these is a view of 
knowledge as individual, measurable, and culturally neutral. 
Moreover, test items can be produced in the sense that the acts and 
enactments they enable are globally the same. Perhaps we could 
speak of an assumption of knowledge as being the same before, 
during, and after assessment?  

The scholarly critique of PISA addresses these assumptions. 
Gorur and Wu (2014) are analyzing ‘average performance scores’ 
in Australia and stress these to actually be uninformative and mis-
leading. Other researchers point at the type of literacy to be as-
sessed in PISA to be a complex knowledge about multidisciplinary 
phenomena that is especially ill-suited for individual, written as-
sessment (Jakobsson, Mäkitalo and Säljö, 2009). Furthermore, in 
addressing the nature of knowledge in general, scholars using soci-
ocultural learning theories claim that the frontiers between the in-
dividual and the social, and the mind and the material are vague 
and fluid. Therefore, they argue that knowledge cannot be assessed 
on an individual basis or just in written isolation (e.g., Roth, 2007; 
Wertsch, 1998; Schoultz, Säljö & Wyndhamn, 2001). The term 
competence implies a rational, individualized view of knowledge, 
in addition to its standards of ‘utility’ in the knowledge-based 
economy (Carvalho, 2012; Schmidt et al., 2014). According to the 
PISA framework, the knowledge measurement is “informed, but 
not constrained by the denominator of national curricula” (OECD, 
2006, p.7). Instead, it assesses “things that 15-year-old students 
will need in the future [with a focus on the application of their] 
knowledge and experiences to real life issues” (ibid). In this sense, 
the competencies of real life appear as universal (Tröhler, 2013). In 
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addition to the critique from scholars within the psychometric re-
search community about assessment validity (Allerup, 2007; 
Goldman, 2004; Kreiner, 2012; see also Morgan, 2009, p. 194-
195), it is argued that the kind of international comparisons to 
which PISA adheres rely on assumptions about similarities in the 
educational systems that hardly exist (Fertig, 2004).  

In spite of the critics, the PISA machinery endures and the edu-
political communities of Europe and elsewhere continuously repeat 
the importance of its evidenced results and the necessity of taking it 
into account (Carvalho, 2012; Grek, 2009; 2012) as well as fol-
lowing the ‘good examples’ of performance (Simons, 2014). This is 
particularly the case in areas where ‘low performance’ is a ‘fact’, as 
in the current Swedish PISA debate. In the well-established global 
structure of education (Lawn & Grek, 2012; Meyer & Benavot, 
2013), it appears that what important knowledge ‘is’, and thus 
what could be its ‘missing parts’ have become universal discourses 
of truth also in a Foucauldian sense (Foucault, 1980).  

Using the idea of PISA as a scientific laboratory (Gorur, 2011), 
the empirical part of this paper aims to explore attributes and con-
ditions for (low) performance and (lack of) competency in PISA 
scientific literacy. We approach this in two ways. First, we analyze 
how the categories of performance and competency are discursively 
constructed in written PISA materials such as assessment frame-
works, test items, and results reports. This analysis of how stand-
ards for scientific literacy are fabricated inside a measurement ra-
tionality (Biesta, 2010) is regarded as a background against which 
the main data are read.  

Our second approach explores encounters in which 15-year-old 
students collaboratively work with PISA scientific literacy items. 
These situations have been constructed to study in moment-by-
moment analysis the socio-material conditions for the construction 
of responses. We find it useful to understand the notion of the de-
tector (the test instrument itself and the acts it enables or not) 
through Andrew Pickering’s (1995) theory of mangling. Pickering 
allows us to see acts and events as a contingent adjustment be-
tween material and human actors, evolving in the constant re-
sistance and accommodation of the mangle of practice. We use his 
metaphor as an analytic tool for grasping how students’ oral and 
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written answers come into being in the situated encounters with 
the PISA materials. It invites us to see performance not as represen-
tations of held knowledge, but as a result of resistances and ac-
commodations that arise there and then.  
 
Methodology 
Our main empirical focus in this article is to explore how perfor-
mance and PISA competency come into being in item-student en-
counters to unpack the taken-for-granted notion of performance. 
In addition, we analyze the discursive frames of these categories as 
they are performed in various PISA materials, using text analysis as 
the method (Säfström & Östman, 1999). The PISA assessment 
framework (OECD, 2006), in which scientific literacy is defined, is 
the core material we use for analysis. The publicly released PISA 
test units in scientific literacy (https://nces.ed.gov/surveys/pisa/ 
pdf/items2_science.pdf) are included in the text analysis (eight 
units/24 items). Since we are interested in the construction of per-
formance, we also use the reported results and analyses from PISA 
2006 (OECD, 2007) and an OECD report specifically on PISA 
strong performers (OECD, 2010) to map the discourse. For refer-
ence, we use the Danish and Swedish PISA reports from the same 
period, as well as the four other published PISA frameworks fo-
cused on reading and mathematics literacy (OECD 1999, 2003, 
2009, 2012).  

During analysis, our research interest in low performance and 
scientific literacy competency was pinned down into four related 
topics: Science (the object for knowledge); the science knower (the 
subject for knowledge); scientific literacy competency (the mode 
for knowledge); and performance (the quality of knowledge). All 
passages in the texts estimated to speak about these topics were 
underlined and themed. These topics were eventually discussed by 
the two authors in terms of how they connect to the topics and 
what constructions they reflect, according to our readings. This 
analysis aims to understanding the attributes that allow scientific 
literacy competency and (low) PISA performance in science to be 
discursively produced in frameworks, reports, analyses, and testing 
materials. 
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The main data consists of 16 hours of video-recorded encounters 
between 11 test items (occurring in Acid Rain [S485], Greenhouse 
[S114] and Sunscreens [S447]) from the published PISA scientific-
literacy test material and 21 small groups of 15-year-old Swedish 
students working collaboratively with these items during a science 
lesson. The instruction for the teacher-constructed groups was to 
discuss and agree on one common written answer. In total, 71 
Year 9 students in a small-city compulsory school in an urbanized 
area in Southern Sweden participated. The participants amounted 
to half of their cohort in this particular school, of which publicly 
available statistics (www.siris.skolverket.se) report average results 
compared to the general Swedish context. The test items were se-
lected together with the Swedish and Danish national PISA teams 
to use items that were considered well-functioning in the test, used 
in all three PISA assessments (2000, 2003, and 2006), and fairly 
well reflected the remaining non-released items of the PISA assess-
ment. At the end of the lesson, the students’ written material was 
collected. Central for the analysis of the video-recorded, tran-
scribed, data material is what the students were doing with the 
test-items (viewed as a particular kind of detector) and vice versa: 
what the test-items (detectors) were doing with the students in the-
se socio-material encounters.  

In the analysis, the specific focus was situations appearing to be 
an experienced lack of competence. Examples include situations in 
which no answers were found, incorrect answers were suggested 
(that would result in no score, according to the protocol), or we 
observed any kind of experience of low performance, such as when 
students expressed feelings of stupidity, insufficiency, or a lack of 
understanding. We also include situations in which correct re-
sponses are produced and/or in which relevant discussions took 
place, although it produced an incorrect answer.  

Performance was grasped as an attribute of the ensemble of test 
items and students, in which resistance and accommodation to the 
situation evolved in each moment, in a mangle of practice (Picker-
ing, 1995). For instance, when students adjust their response to the 
amount of space given in the test question, it is analyzed as re-
sistance on the part of the item and accommodation on the part of 
the students. The analysis of the PISA text materials and the item-
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student encounters are presented in parallel, starting with scientific 
literacy competency as performed into being in documents, then 
items and encounters, followed by performance presented in a 
similar manner. 

The encounters were originally constructed for research purposes 
to approach the PISA test from a student perspective (see Serder & 
Jakobsson, 2014; Serder & Jakobsson, in review), trying to find 
alternative ways to understand the test situation from which PISA 
results are reported. When students respond to test questions in a 
standardized way, they work in silence. We argue that in a collabo-
rative approach, aspects of students’ co-actions with the materials 
become observable in talk, propositions, and doing-with the mate-
rial. This study enables us to see possible, but not any of the actual, 
enactments that take place in the process of mangling with the test 
in real testing situations. Recalling Pasteur’s laboratory, we are try-
ing to grasp on a micro-level the situated conditions and attributes 
forming PISA answers that are then translated into scientific litera-
cy competencies.  
 
Scientific literacy competencies performed into being 
In the PISA materials, science appears as a body of knowledge 
which has the ability to solve many of the problems of future socie-
ty. It also has its evident place in people’s everyday life ‘problem-
solving’. For example, test questions are placed in narrative con-
texts of a presumed real-life situation, in which scientific methods 
preferably are to be used when examining the effects of acid rain or 
the effectiveness of sunscreens (see also Serder & Jakobsson, 
2014). The science knower is a future citizen who performs as an 
individual, incessantly facing challenges that demand scientific 
competence and willing to engage in them (OECD, 2006, p. 20; c.f. 
Popkewitz, 2008; Ideland & Malmberg, 2014), and acts (as) with-
in a scientific discourse/culture. A science-knower is: 
 

A person who has an interest in scientific topics, thinks about sci-

ence-related issues, has a concern for issues of technology, re-

sources and the environment, and reflects on the importance of 

science in personal and social perspectives. (OECD, 2006, s. 24) 
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However, according to the PISA framework (OECD, 2006), the 
scientific literacy competencies assessed by the test are narrower. 
They are named: Using scientific evidence, Identifying scientific is-
sues, and Explaining phenomena scientifically. All three are put 
forward as neatly defined knowledge competencies with fixed 
boundaries (e.g., OECD, 2006, p. 29–33), giving the impression 
that they are ready to achieve and apply. For instance: 

 

Identifying scientific issues: It is important to be able to distin-

guish scientific issues and content from other forms of issues. 

Importantly, scientific issues must lend themselves to answers 

based on scientific evidence. (OECD, 2006, p. 30) 

 
This short text illustrates how different categories of knowledge 
may be performed into being. Here, scientific issues become isolat-
ed from other issues (such as ethical, political, and social). In the 
same vein, content, as a thing-like object (Latour, 1999), is con-
structed as either scientific or not. As such, the boundaries of these 
categories are asking for coders around the world to carefully 
study each word in written responses to uphold the division be-
tween scientific and nonscientific. The construction of science (and 
technology) also performs scientific literacy into a necessary com-
petency for the future. 
 

An understanding of science and technology is central to a 

young person’s preparedness for life in modern society. It ena-

bles an individual to participate fully in a society in which sci-

ence and technology play a significant role (OECD, 2006,  

p. 20). 

 
Scientific literacy is constructed through the PISA documents as a 
mode for knowledge that makes people make rational decisions, 
based on scientific arguments. We do not suggest that nuanced de-
cisions cannot be made through informed scientific knowledge. 
Nevertheless, other arguments simultaneously become constructed 
as wrong, or as a different kind of knowledge that is not legitimate 
in this situation (which does not seem so lifelike). We want to 
point at the discursively produced, opposed, positions in relation to 
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science: What becomes of the individual who is not interested in 
science in this particular manner? What if they do not privilege or 
reflect on how important science is in a personal and social per-
spective? We argue that within this discourse, such students are 
constructed as lacking competency. In this way, lack of scientific 
competence is produced, and intimately tied to personal and cul-
tural values about the natural, social, and material world. 

The next step in the analysis is how these constructions of (lack 
of) competencies come into being in the student-item encounters. 
In the introductory text of the PISA unit (Sunscreens, S447) that 
will serve as our first example, an experiment conducted by two 
fictional students, Dean and Mimi, is described. The experiment is 
designed to compare the effectiveness of four different sunscreens. 
One of the passages goes as follows: 

 
Once the real-life scene for the scientific experiment is set, it is fol-
lowed by four consecutive test questions on scientific literacy, in-
cluding a multiple-choice question to measure students’ knowledge 
about scientific methods (the competency Identifying scientific is-
sues): 
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According to protocol, the correct answer is D. A sentence in the 
introductory text states that the students “included mineral oil be-
cause it lets most of the sunlight through, and zinc oxide because it 
almost completely blocks sunlight” (S447; OECD, 2006). The roles 
of the zinc oxide and the mineral oil are as extreme measuring 
points in this experiment. In the test item they are called reference 
substances (Figure 2).  

Let us now turn to the students in the study, who are trying to 
find out the right answers on this item. Caroline, Lucy and two 
other girls select Option D, producing a correct response, which 
should perform scientific literacy, according to PISA standards. 
However, Lucy and Caroline are comparing the text introducing 
the test question with the test item they are answering.  
 

Lucy: mm…yes but THAT Dean placed a drop of each sub-

stance inside a circle… [reading aloud the text just above the 

picture in Figure 1] Then both are…?  

Caroline: then both are reference substances [Option D]. 

(Group J; Nov 2010, 13:25–14:00) 

 
In this encounter, Caroline and Lucy enacted a mere comparison of 
words. Semiotic resemblances in different parts of the item are 
more important than knowledge about scientific methods. The 
strategy appears to be about finding the word substance in both 
the description of zinc oxide and mineral oil and the combination 
of words in Option D. The answer intended to represent individu-
al, measurable knowledge in science instead was produced from 
accidental resemblances. Similar examples can be found in our ma-
terial. Moreover, we observe how answers are constrained by the 
space afforded on the test sheet, problems in briefly formulating 
the discussed ideas, or it being too bothersome to construct an an-
swer. One type of encounter that we often see in the video material 
concerns the meaning of specific words. In the following example, 
Richard, Jana, and Cornelia are operating with the same item as 
Lucy and Caroline. This time, the group ends up choosing C, 
which is an incorrect answer to Sunscreens Question 2.  
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Richard: (reading) 

Richard: the words are so strange… 

Jana: what? 

Richard: reference substance…[reading aloud] 

Jana: (shaking her head) yeah, like… what is that? 

Cornelia: (looking out through the window) 

(all students read in silence) 

Richard: if only one knew what reference means? (sighs) 

(The students are reading again, searching in the text) 

Jana: This [Option C] is the most reasonable because…zinc ox-

ide does not let sunlight through. one could say perhaps it is a 

factor, as in sun-protection factor…which is supposed to stop 

sunlight. Just as sun protection. And they [zinc oxide and min-

eral oil] are like…not the same…so let’s go for C. (Group L, 

Nov. 2010, 20:29–22:40). 

 
What are the conditions by which scientific literacy competency, or 
rather its lack, comes into being in this encounter? The enactments 
of this encounter with the test item have very little concern with 
knowledge about scientific methods, which is the competence being 
measured. We see situated resistances and accommodations (Pick-
ering, 1995) in relation to the words reference and factor, and their 
relationship to real-life experiences of sunscreens. Since the refer-
ence in this encounter is unknown, the word factor instead gets the 
focus for action. In several other encounters, we observed a situat-
ed use of the word factor in the sense of sun protection, for which 
it often stands in everyday Swedish vocabulary (see further Serder 
& Jakobsson in review; 2014). Jana refers to Option C, in which 
zinc oxide is a factor as “the most reasonable,” and then suggests 
the (incorrect) Option C. Mineral oil and zinc oxide have con-
trasting properties (blocking or letting through sunlight), which are 
not the same.  

In this encounter, an answer in which zinc oxide is a factor and 
mineral oil is its opposite (reference) is produced. As possible evi-
dence about student scientific literacy, this answer is incorrect and 
a token for low performance in the competency Identifying scien-
tific issues. Other competencies, such as everyday language and 
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reading skills seem to distract the scientific reasoning. The bounda-
ries for the object and the mode for knowledge become blurred. 

At other times, informed discussions take place in which the 
produced answer does not match the discussion. Edward and 
Cathrine appear to know a lot about the zinc oxide substance that 
occurs in the sunscreens unit. However, as they work with Ques-
tion 3, knowing much is not an advantage, according to how the 
encounter unfolds.  

Also here, an incorrect option (D) is selected, Option A is correct. 
For this item, translation between national versions of the PISA test 
actually has a role. This is because Options C and D (above) are 
translated into:  

 
C Finns det något solskyddsmedel som skyddar sämre än mine-

ral olja? 

D Finns det något solskyddsmedel som skyddar bättre än zink 

oxid? (Skolverket, 2007) 

 
Translation procedures in PISA are highly standardized to assure 
assessment quality (Bybee, 2009; Grisay, 2003). However, several 
studies have pointed at translation-related problems in PISA 
(Arffman, 2010; Puchhammer, 2007). The two words in bold font, 
sämre and bättre, stands for worse and better. This translation was 
used instead of the English words less and more (c.f. Serder & 
Sørensen, 2014). These words are actually approached in the en-
counter between Edward, Cathrine, and this item.  

 
After reading in silence, Edward turns to Cathrine: 

Edward: yes but how is…which one protects the best? I mean 

how it protects? 

Cathrine: yes, yes. 
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Edward: but it must be zinc oxide shuts out the most…out al-

most all sunlight, and that is not good for your body [health] to 

have…or zinc is no good at all…because some are    allergic to 

zinc and then that is not good. I mean metals and such things, 

but I think it’s which one gives a better protection than zinc ox-

ide [Option D], so it’s closer to D, I’d say. 

Cathrine: is it this one (points)? Is there (marking D on the test 

sheet) (Group N: 19:01–20:39) 

 
Edward’s concern seems to be the properties of zinc oxide causing 
allergies. He also argues that “shutting out sunlight…is not good 
for your body.” Perhaps he refers to scientific data stating sunlight 
to be crucial for the bodily production of vitamin D. Finding a bet-
ter (bättre) sun protection (as stated in Option D of the Swedish 
version of the test) could be what the experiment is about. In the 
situated adjustments to the test instrument, another incorrect an-
swer is selected, and another sign of low performance is produced. 
Once again, we can see how the boundaries dissolve for what is a 
scientific question, this time in relation to other biological 
knowledge (health and allergy). What Edward performs is an al-
ternative scientific repertoire, which is not valid in this specific test 
item.  
 
Good that we are so damn stupid 
We will now return to the PISA documents in which (low) perfor-
mance is discursively constructed. In this section, we briefly de-
scribe how students in these statistically construed categories come 
into being as at risk, not so much for themselves, but for a success-
ful future society. In one document, written in cooperation be-
tween OECD, the National Center on Education, and the Economy 
in Washington (although “on the responsibility of the Secretary-
General of the OECD” as stated in the foreword), the lowest cate-
gory of performance acknowledged as literacy (in reading) is de-
scribed as follows:  
 

Level 2 on the PISA reading scale can be considered a baseline 

level of proficiency, at which students begin to demonstrate the 

reading competencies that will enable them to participate effec-
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tively and productively in life. Students proficient at Level 2 are 

capable of very basic tasks, such as locating information that 

meets several conditions, making comparisons or contrasts 

around a single feature, working out what a well-defined part 

of a text means even when the information is not prominent, 

and making connections between the text and personal experi-

ence (OECD, 2010, p.29). 

 
This passage accounts students at Level 2 to barely have competen-
cies that will enable them to effectively and productively partici-
pate in society. Our concern here is not to belittle reading skills, 
but to show how only certain interests and skills are packed into 
categories of performance, leaving other knowledge and prefer-
ences behind and unnoticed (c.f. Biesta, 2010). In another text 
(OECD, 2013), this category of students is seen as plausibly not 
able to “function effectively in the workplace or in society”  
(p. 254), or as potential threats (Popkewitz, 2008) in this econom-
ic-oriented, individualistic discourse of performance (c.f. Tröhler, 
2013; Biesta, 2010). Low performers become performed as 
noncontributors in an imagined future society or, to push it ever 
further, as insufficiently producing knowledge machines. The main 
point is how attributes are linked to specific categories of students, 
performed into being as a particular type of people.  

The instrument actor not only produces low performance as dis-
cursive or statistical categories (marks on the test that do not give 
scores) but also in the quite opposite way. This occurs in events in 
which students experience themselves as insufficient or incapable, 
such as in the following encounter of students and the acid rain 
unit (S485).  
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Théa, Amanda, and Mickey hesitated to participate in this study, 
but finally decided to do so. Théa is reading the introducing text to 
the unit Acid Rain (S485) aloud. In spite of the resistance that this 
encounter entails, she persistently sounds out the words that are 
hard for her to pronounce, while commenting on them verbally 
and with grimacing.  
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Théa: Question Two acid rain: Normal rain is slightly acidic 

because it has…it has absorba –sorbed (stumbles) some carbon 

dioxide from the air. Acid rain is more acidic than normal rain 

because it has abos- abos – absorbed – oh my God I read so bad 

– gases like sulfur oxides and nitrogen oxides… oxides I mean 

Ox-i-d-es [trying the word] as well. Where do these sulfur ox-

ides (giggling) this sounds so brainless…and nitrogen oxides in 

the air come from?  

(the girls are looking at each other, puzzled) 

Théa: good that we are so damn stupid 

Mickey: the earth? 

Théa: but can’t…can’t one Google it? (pointing at a computer) 

Mickey: (giggling nervously) 

Théa: but just answer the question 118 118  

Mickey: the air’s…? 

Amanda [very quietly]: does one have to answer? 

Théa: well, I think all questions are this hard. (Group E, Nov 

2010, 12:00–16:00) 

 
Since the lines on the testing sheet remain empty, PISA and this 
group of students would agree in one aspect. These girls “are” 
poor performers (e.g., OECD, 2010, p. 29). But in what sense were 
these girls poor performers before being persuaded to answer these 
test questions? If we see their hesitation toward participating as a 
sign of remembered performances in the past, yes perhaps. Howev-
er, if performance is produced in relation to the conditions and cir-
cumstances there and then, isn’t it in encounters such as this that 
low performance is brought into being? Let’s study closely: 

When Théa reads aloud, the words are hard to pronounce, so 
she stumbles and accuses herself of being a bad reader, and the text 
[it] of being brainless. Théa also ironically targets the group’s 
standards of performance: “Good that we are so damn stupid.” 
There initially is resistance, then accusation, then more accusation. 
However, there is also a solution: While Mickey twice suggests re-
sponses to the test question, Théa directs attention toward the na-
ture of the knowledge asked for here. It is about facts (the compe-
tency Explaining phenomena scientifically), Théa suggests dialing 
the number 118 118 (to the company Eniro, which advertises that 
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it can answer any question) or Googling the web. These acts are 
connected to how facts are found in the real life with which PISA is 
concerned. In the last statement, Amanda asks if they really must 
answer this question. Théa seems to mean yes, and that all ques-
tions in the test are as hard as this one.  

In real life, the skills and abilities for which this task asks would 
probably have performance among the conditions to emerge, with 
Eniro or the web as co-actors. However, according to PISA condi-
tions, only poor performance results. We can assume that the lack 
of the students’ experience at these moments is also one of the real-
ities coming into existence. In parallel to their hesitating resistance 
toward this task, we discern a failing endeavor, an inward accom-
modation (Pickering, 1995) that ends in what appears as disap-
pointment about their self-value. Therefore, the text and its items 
constitute a double-edged sword. It produces a nonresponse due to 
its way of detecting that depends on the meanings of small details, 
which equals lack of competency. Meanwhile, it also produces the 
situated experience of low performance and lack of something as-
sumed to be known. This latter experience, of course, risks being 
multiplied and reproduced in the assessment over and over again: 
“Well I think all questions are this hard.”  

We don’t know if, and to what extent, these students are aware 
that PISA is constructing them as threatening the future. However, 
we can see is that they are inside a measurement rationality, as-
sessing themselves in relation to cultural standards for scientifically 
competent citizens. To summarize, this data material of students and 
PISA scientific literacy test item encounters suggests innumerable dif-
ferent, yet similar, mangling practices (Pickering, 1995) in which 
performance is produced. How can the situations we present here 
guide our understanding of what PISA performance can be? What 
do they tell us about the categories of literacy and competency? 
 
Unpacking the notion of low performance:  
Conclusion and discussion 
For this article, we gave ourselves the task of unpacking the taken-
for-granted notion of low performance by looking into how scien-
tific literacy competencies are constructed in PISA documents and 
test items. We also studied how lack of competence comes into ex-
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istence in item-student encounters, in which students adjust their 
operations and are adjusted in their operations with the PISA sci-
ence test instrument (OECD, 2006) as a detector (Knorr Cetina, 
1999). All these events are participations in the contemporary pro-
duction of truth (Foucault, 1971; 1980) about what performance is 
and should be. The performing citizen-to-be is a discursive reality 
of PISA frameworks, reports, and analyses. They emerge as willing 
to engage, with science as an always-present endeavor, and do not 
fail to make the right, scientifically informed decisions. The poor 
performer (e.g., OECD, 2010) is the idea of the opposite, but per-
formed into being as a category in themselves as students at risk 
(ibid). Their greatest failure probably concerns a lack of effective-
ness, non-contribution, the danger of someone who makes the 
wrong decisions, and who does not express interest toward the 
mandatory scientific project. As we argue in this article, all evi-
dence on performance in the kind of standardized testing of which 
PISA is part results from multiple translations (Gorur, 2011; 
Popkewitz, 2011). We tried to construct and approach events in 
which marks on test sheets are produced as part of imagined trans-
lations (because the students in these encounters were not part of 
an actual PISA test).  

Some of the most striking truths about current education are the 
political concern for league tables (Sterner-Khamsi, 2003), that the 
PISA result of a nation is of specific interest in comparison with 
other nations, and that a student’s achievement is valued in com-
parison with others on equal scales. As a consequence of this logic 
of competition, most countries in the world strive for achieving a 
top position in the PISA. Any other result is considered failure 
(Kamens, 2013). As argued before, the more trust put into the 
PISA project, the truer (in a Foucauldian sense) it becomes. In 
Sweden (the country in which we began formulating our questions 
about performance), marking, grading, and comparing are the sug-
gested tools for achieving more and better.  

However, this paper questions these realities, and argues that, 
similar to Pasteur’s microbes (Latour, 1999), the performances that 
PISA speaks of are created in the very moments of scientific meas-
urement. They are the products of resistances and accommodations 
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(Pickering, 1995) enacted by students in their situated adjustment 
to the items presented to them.  

Expanding the analysis, the results are also products of the test 
constructers in their adjustment toward the requirements of the 
framework and the results of the field trials of the test items. Test 
constructors are asked to refine formulations, place the tasks in fic-
tional real-life contexts in which science is ever-present, or exclude 
items with wrong statistic attributes. Moreover, we argue that the 
methods for measuring students’ knowledge, performed with the 
student by the instrument actor itself, actually teach performance 
(and low performance) as well. Théa ironically voiced this: “Good 
that we are so damn stupid.”  

Popkewitz (2011) argues that the numbers used in assessments 
like PISA create distance from the phenomena of concern, “by ap-
pearing to summarize complex events and transactions” (p. 33). 
One of those things that become distant is the inven-
tion/construction of the categories within which students perform; 
the a priori defined PISA competencies that we claim are needed to 
see the concept of low performance as something (Latour, 1999). 
We argue that the boundaries of these categories shape the 
knowledge to be assessed and the attributes by which it comes into 
existence. In this way, the obviously thing-like object for thought 
(Latour, 1999) – universal scientific competencies – gains reality. In 
this article, we examine these discursive and material boundaries 
and the test situation as a scientific experiment in which these 
boundaries travel across the mangle (Pickering, 1995) to perform 
performance (and low performance). As such, they become the 
“tool that creates and allows the creation of new problems and im-
agined new tomorrows” (Carvalho & Costa, 2014, p. 7). 

Morgan (2009, p. 195) asserts that PISA answers our questions 
as long as we let it do so. It is our unremitting use of PISA that 
gives it a powerful position. We fear not only how PISA “speaks 
matter-of-factly” (Gorur, 2011) about statistically evidenced reali-
ties of good and bad performance, but also how this is encapsulat-
ed in producing truth (Foucault, 1971) about what constitutes im-
portant knowledge. Most of all, we fear how the production of ex-
periences of failure are performed into being during assessment.  
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10. SLUTSATSER OCH DISKUSSION 

Denna avhandling har haft det övergripande syftet att lyfta fram 
några av de antaganden som är inbäddade i PISA:s kunskapsmät-
ningar i och om naturvetenskap111. Härmed avses de antaganden 
som synliggjorts i artiklarna genom analyserna av avhandlingsstu-
diens empiri. Meningen är att dessa resultat ska förtydligas och 
fördjupas ytterligare i diskussionen. Jag gör emellertid inga an-
språk på att samtliga inbäddade antaganden i PISA:s kunskaps-
mätning i och om naturvetenskap kan göras explicita.  

De antaganden som kunnat urskiljas empiriskt har samlats under 
fyra huvudteman: antaganden om 1) språket; 2) kontexten; 3) na-
turvetenskapen och 4) eleverna. Avslutningsvis diskuteras ytterliga-
re, tänkbara utgångspunkter i det förnuftssystem (Popkewitz, 
2004) som kunskapsmätning som praktik utgörs av, vilka fram-
kom i avhandlingens bakgrunds- och teoriavsnitt.  

I forskningsfrågorna indelades de inbäddade antagandena i epis-
temologiska respektive ontologiska antaganden. Denna uppdelning 
diskuterades i den sista övergången (kapitel åtta) varvid begreppet 
onto-epistemologi introducerades. Detta begrepp används för att 
synliggöra hur antaganden om världen (onto) och kunskapen om 
denna (epistemologin) med ett sociomateriellt synsätt ses som 
sammanvävda. I denna avslutande diskussion kommer jag därför 
inte att göra någon skillnad mellan dessa aspekter utan betrakta 
alla inbäddade antaganden som onto-epistemologiska.  
                                                   
111 Med inbäddade antaganden avses de ofta implicita utgångspunkter som utgör grunden 
för arbetet i de särskilda sociomateriella praktiker i vilka de uppstår och ges betydelse. 
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Innan slutsatserna diskuteras vill jag påminna om några förut-
sättningar och avgränsningar. De provuppgifter som har använts i 
studien är från början avsedda för skriftliga, individuella provsitua-
tioner för femtonåringar. Det är således i en sådan kommunikativ 
kontext de är tänkta att besvaras, med syftet att sedan kunna dra 
slutsatser om elevernas naturvetenskapliga litteracitet. Provkontex-
tens särskilda förutsättningar har problematiserats utifrån ett so-
ciokulturellt perspektiv (se kapitel två och tre), i synnerhet för de 
fall då provets utfall helt anses motsvara elevernas kunskaper. I 
mina studier har jag däremot inte jämfört, eller kvalitativt bedömt, 
elevernas kunskaper112. Elevernas gemensamma arbete med PISA-
uppgifter har analyserats för att få syn på de diskursiva och mate-
riella betingelser som får betydelse i mötena. Dessa är av intresse 
eftersom händelser i mötena ses som samkonstruktioner i vilka de 
skriftliga provuppgifternas utformning har betydelse.  
  
Antaganden om språk 
Individuella provuppgifter innebär underförstått att dess texter tyd-
ligt måste kommunicera sitt budskap. Detta resonemang förtydli-
gas i artikel I med argumentet att skriftliga undersökningar, såsom 
PISA, måste betraktas som en typ av auktoritär språklig genre i 
bakhtinsk mening (1981), vilken syftar till att entydigt (univocally) 
överföra viss information och språklig innebörd. Med andra ord 
finns det implicit en bestämd tanke för hur uppgifterna ska tolkas. 
Artikeln poängterar att ett alternativ för att förstå detta är att be-
trakta själva tolkningen av frågan i dess ”avsedda” innebörd som 
en del av den naturvetenskapliga litteraciteten. Detta torde vara 
provkonstruktörernas ståndpunkt. Det förutsätter dock att det 
verkligen finns ett entydigt sätt att uppfatta och tolka texternas in-
nehåll och avsikter. Detta kan uttryckas som de monologistiska 
tankesätt som Linell (2009, s. 36) beskriver som ”the code model 
of language” och ”the transfer model of communication” (ibid). 
Jag menar att standardiserad kunskapsmätning bygger dessa mo-
deller. Modellerna ligger till grund för tre delantaganden om språk 
som kunnat urskiljas i analyserna av det empiriska materialet: 1) 
ett antagande om språklig entydighet, 2) ett antagande om att 
                                                   
112 Med undantag av en del av analysen i artikel III (Serder & Ideland, in review), där inne-
hållet i elevernas samtal jämfördes med de skriftliga svar de lämnade.   
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standardiserade språkliga översättningar till andra nationella språk 
resulterar i innehållsligt likvärdiga versioner samt 3) ett antagande 
om språk som neutral informationsöverföring. Att de är inbäddade 
antaganden innebär att de dessutom utgör implicita och explicita 
utgångspunkter för arbetet med att konstruera och genomföra 
PISA-studierna. Detta utesluter inte att de är antaganden även i 
andra kunskapsmätnings- (och undervisnings-)praktiker. 

Antagandet om provuppgifternas språkliga entydighet observera-
des bland annat genom de olika betydelser av ords meningspotentia-
ler (Rommetveit, 1974) som kom till uttryck när eleverna i möten 
med PISA-uppgifterna förhandlade enskilda ords innebörder (artikel 
I). Ett exempel var ordet ”faktor” som förekommer i två av PISA-
uppgifterna (Växthus och Solskyddsmedel)113. Faktor användes av 
elever i studien inte bara för en ”omständighet” eller ”variabel” 
(som i dess naturvetenskapliga betydelser) utan även som en ”sol-
skyddskräm” (som i vardagligt tal kan benämnas solskyddsfaktor) 
och som en matematisk term (som en faktor i en funktion). I mötet 
med provuppgifterna iakttogs att eleverna trädde in i varierande 
språkspel (Wittgenstein 1967) i vilka ord och beskrivna händelser 
fick olika betydelser. Utöver ”faktor” förhandlar eleverna på lik-
nande vis exempelvis ”mönster”, ”referens”, ”diagram”, ”marmor”, 
”bättre”, ”konstant” och ”steg”. En uppenbar risk är att tolkningen 
av enskilda ord blir det som mäts, trots att provfrågorna ska mäta 
specifika kompetenser (så som att Identifiera naturvetenskapliga frå-
geställningar)114. Artikeln (Serder & Jakobsson, in review) argumen-
terar att det som krävs för att besvara en fråga korrekt är att utgå 
ifrån det särskilda naturvetenskapliga språkspel inom vilket elever-
nas kompetenser mäts, men att andra språkspel är tänkbara.  

Den andra slutsatsen som rör inbäddade antaganden om språk 
är att PISA som standardiserad, internationell kunskapsmätning 
utgår från premissen att den utförda språkliga översättningen re-
sulterar i likvärdiga uppgiftsversioner. Detta antagande har, vad 
                                                   
113 I Solskyddsmedel förekommer faktor dels i inledningstexten (solskyddsfaktor), dels i 
flervalsfråga Q02 där faktor sätts i motsats till referens. I Växthus förekommer faktor i 
fråga Q05 (se bilaga 1). 
114 I PISA:s ramverk sägs att läsförståelse är en oundviklig del av scientific literacy då, till 
exempel, ”reading literacy is necessary when a student is demonstrating an understanding 
of scientific terminology” (OECD, 2006, s. 24). Dock tycks detta inte ses som ett allvarligt 
problem eftersom “at the core of each assessment task there should be aspects that are un-
ambiguously scientific literacy” (ibid). 
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gäller PISA, empiriskt ifrågasatts i forskningsstudier (Arffman, 
2010; Puchhammer, 2007). Resultaten i denna avhandlings samtli-
ga tre artiklar har även de pekat på att elevernas förhandlingar av 
uppgifternas innebörder, vid flera tillfällen, har kunnat kopplas till 
hur uppgifterna har översatts mellan nationella språk115. Som tidi-
gare har beskrivits är problemet som detta berör att meningspoten-
tialerna (Rommetveit, 1974) för ett ord inte alltid överlappar på 
olika språk. Vidare kan flera olika översättningar vara möjliga116. 
Några exempel från artikel III är orden ”faktor” och ”bättre”, vil-
ka båda förekommer i uppgiften Solskyddsmedel. Ett av de tillfäl-
len som beskrivs i artikeln berörde uttrycket ”bättre än” som över-
satts från engelskans ”more than” (och franskans ”davantage 
que”). Den svenska ordalydelsen är en fullt möjlig översättning av 
originalversionens ”Is there any sunscreen that gives more protec-
tion than zinc oxide?” men som den svenska översättningen blev 
formulerad, erbjöd den dock ännu en innebörd: Uttrycket ”bättre 
än” tolkades i relation till zinkoxidens tänkbara giftighet, vilket 
fick betydelse för innebörden och innehållet av hela frågeställning-
en. Med detta exempel kan vi inte säga att denna tolkning är van-
ligt förekommande utan endast notera komplexiteten i den här ty-
pen av standardiserade översättningar. Likaledes belyses det genom 
att ordet faktor upprepade gånger användes av elever med inne-
börden ”solskyddskräm” (som i solskyddsfaktor), vilket analyseras 
som den betydelse, eller funktion, som faktor ”brukar ha” ifråga 
om solskyddsmedel (se artikel I) och inte som ett naturvetenskap-
ligt språkbruk. 

Det tredje språkanknutna antagandet som kunnat urskiljas gäller 
språket som en neutral förmedlare av information. Detta antagan-
de har blivit tydligt relation till de fiktiva elevernas sätt att uttrycka 
sig i provuppgifterna. Ett exempel är när Jenny i uppgiften Växthus 
säger till Anders: ”Innan din slutsats kan godtas, måste du försäkra 
dig om att andra faktorer som kan påverka växthuseffekten är 
konstanta” (fråga Q04). I artikel II visas hur eleverna i studien dis-
kursivt positionerar sig som Jennys motsats, genom att positionera 
henne som ”en besserwisser” och ”bitch”. En slutsats i artikeln är: 
                                                   
115Se även konferensbidraget till NFSUN 2014 i Helsingfors (Serder & Sørensen, 2014). 
116 Se Grisay et al. (2007) för en detaljerad beskrivning av översättningsprocedurerna i 
PISA.  
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According to our analysis, the meanings and artifacts that ap-

peared as the most salient to the students’ in our material can 

be categorized as pertaining to an academic language and to 

embedded scientific meanings that reflects the scientist and the 

scientific experiment as cultural artifacts. (Serder & Jakobsson, 

2014) 

 

Analyserna visade att Jennys yttrande i provfrågan inte enbart 
förmedlade informationen att hon ifrågasatte Anders slutsats. Ge-
nom användningen av en mycket akademisk diskurs kom hon ock-
så att implicit uttrycka den naturvetenskapernas ”ogästvänlighet” 
som berördes i kapitel åtta. Denna tråd återkommer när antagan-
den om naturvetenskap senare diskuteras. De tre delantaganden 
som har kunnat urskiljas, gällande entydighet, översättning och 
språk som informationsbärare är delvis sammanvävda med nästa 
tema för diskussionen, i vilket kontexten för uppgifterna lyfts. 
 
Antaganden om kontext 
Monologistiska tankesätt omfattar ytterligare ett antagande, näm-
ligen ”a theory of contexts as external to language, language use, 
thinking and communication”(Linell, 2009, s. 36, min kursive-
ring). Kontext är ett vitt begrepp som här innefattar exempelvis 
provsituationen som sådan (men här: de villkor som datakonstruk-
tionen/datainsamlingen omfattades av), liksom uppgiftens beskriv-
ning av en real-life situation (såsom växthuseffekten) samt en be-
rättad vardagskontext. Översatt till ett provsammanhang innebär 
det monologistiska antagandet att dessa kontexter är som extra la-
ger som kan bytas ut, läggas till, osv. Det betyder att provsituatio-
nens kontext ska motsvara elevernas kunskaper i verkliga livet, 
men även att situationer från livet utanför skolan ska motsvaras av 
(bytas ut till) uppgifternas beskrivningar av vardagskontexter. Som 
beskrevs i kapitel två är alla provfrågor i PISA knutna till det som 
kallas olika dimensioner, innehåll, osv. och i statistisk mening är de 
utbytbara endast mot uppgifter som klassificeras likadant. Utifrån 
de teoretiska ansatser som använts ses emellertid språkliga uttryck 
och handlingar som invävda och oskiljbara från den unika, omgi-
vande kontexten. Således har ett särskilt analytiskt fokus funnits på 
elevernas handlingar i relation till allt det som, sett utifrån socio-
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kulturella och sociomateriella perspektiv, utgör handlingarnas kon-
text117. Ett viktigt resultat är den roll som de beskrivna vardagskon-
texterna i uppgifterna tycks medföra i mötet med eleverna. I artikel 
I framhölls att när elever använde orden ”mönster”, ”faktor” och 
”konstant” gjordes det inte bara i den tänkta naturvetenskapliga 
betydelsen, utan även i ordens matematiska betydelse. En tänkbar 
anledning som anges är att skolelever ständigt växlar mellan olika 
skolämnen, där fenomen uppmärksammas och benämns utifrån 
olika ämnesdiscipliners fokus. För en skolelev finns med andra ord 
inte en primär (naturvetenskaplig) tolkningsram. Därför är det 
även tänkbart att provuppgifternas illustrationer kan ges en mate-
matisk innebörd (linjediagram samt en rektangel med cirklar). Re-
sonemanget kan förstås genom att betrakta kontexter som potenti-
ella, snarare än givna (Linell, 1998), vilket betyder att det sam-
manhang innanför vilket en individ tolkar en situation är avhängigt 
en mångfald av möjliga kontexter som beror på erfarenheter, situa-
tionella villkor, förväntningar etc. (se kapitel tre och artikel I). Med 
stöd i Linells resonemang kan kunskapsmätningens inbäddade an-
tagande då uttryckas som antagandet om att det finns en primär 
kontext, eller tolkningsram, för en provuppgift.  

Provuppgifternas vardagsanknytning är, som beskrivits, ett vik-
tigt signum för PISA-mätningen. Genom kopplingen till livet utan-
för skolan är den naturvetenskapliga litteracitet som mäts inte be-
gränsad av läroplaner (se kapitel två). Flera tidigare studier (e.g. 
Andrée, 2007; Mäkitalo et al., 2009; Schoultz, 2000) har framhål-
lit att NO-uppgifter om vardagliga ting eller händelser medför ex-
tra utmaningar för eleverna. Denna utmaning kan förklaras av den 
diskursiva hybriditet (artikel I), det vill säga den mångfald av 
språkspel (där kontext och betydelse är sammanflätade) som där-
igenom bjuds in. Hybriditeten uppkommer dels genom att naturve-
tenskapen i uppgifterna är inskriven i olika vardagsanknutna sam-
manhang (t.ex. att göra experiment med marmorskärvor och 
vinäger [S447], eller med solskyddskrämer [S485]). Dels medför 
illustrationerna till uppgifterna ytterligare tänkbara språkspel eller 
diskurser. En slutsats var vikten av att kunna (och vilja) urskilja 
                                                   
117 Detta är samtidigt ett skäl till varför det som har studerats i denna avhandling inte kan 
betraktas som direkt överförbart till vad som sker i verkliga provsituationer, där en del av 
den omgivande kontexten är annorlunda.  
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och privilegiera den naturvetenskapliga diskursen i PISA-
uppgifternas komplexa sammanhang för att kunna förstå och be-
svara uppgifterna.  

Den sista aspekten på temat kontext är frågan om vad som utgör 
ett vardagsanknutet sammanhang för en femtonåring och som är 
samma över hela världen (Tröhler, 2012). Den frågan aktualiseras i 
artikel II i elevernas diskussioner om exempelvis varför man gör ett 
experiment med solskyddskräm för att ta reda på hur effektiv den 
är när det ”bara är att gå och köpa” (som påpekades av en av ele-
verna). Det tycks uppstå ett problem när själva de naturvetenskap-
liga försök som beskrivs i uppgifterna egentligen endast är fiktiva 
ersättningar för verkliga naturvetenskapliga verksamheter (e.g. 
Knorr Cetina, 1999) vilka bedrivs på helt andra onto-
epistemologiska grunder: Det är osannolikt att verkliga naturveten-
skapliga forskningsproblem kan lösas genom att ”bara gå och 
köpa”. De problem som ska lösas i provuppgifterna har genomgått 
det som Popkewitz (2004) beskriver som skolämnenas alkemi – de 
har lösgjorts från de ursprungliga sammanhang i vilka de fyllde en 
viktig funktion för att sedan omförhandlas och transformeras till 
skolans (provsituationens) former och villkor. För att inte förlora 
sin betydelse måste denna uppgifternas alkemiska översättning av 
naturvetenskapernas praktiker med andra ord till fullo accepteras 
av eleverna. Eleverna måste alltså närma sig uppgifterna med kun-
skapen om att de ska lösas som skoluppgifter, och inte som upprik-
tigt uppkomna problem som ska lösas i verkliga naturvetenskapli-
ga praktiker. Sammanfattningsvis visar de exempel som beskrivs i 
artikel II att antagandet om vad som är vardag för uppgiftsmaka-
ren inte nödvändigtvis är det för en femtonåring. Detta är kanske 
inte av vikt för hur elever besvarar uppgifterna ifråga. Däremot är 
det intressant att eleverna väcker kritiska diskussioner om den typ 
av vardagsanknytning i provet som finns där för att väcka intresse 
och göra att uppgifterna upplevs som relevanta.  
 
Antaganden om naturvetenskap  
I analyserna av det empiriska materialet har ytterligare inbäddade 
antaganden om naturvetenskap(-erna) kunnat urskiljas. Det första 
exemplet tas från textanalysen av PISA:s internationella ramverk 
och resultatrapport i artikel III. Den visade att ett naturvetenskap-
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ligt förhållningssätt skrivs fram i dokumenten som ett självklart, 
önskvärt och oproblematiskt sätt att närma sig vardagslivets pro-
blem. Slutsatsen var att en naturvetenskapligt litterat person enligt 
OECD:s texter utmärks av att han eller hon ständigt tänker och 
agerar inom en naturvetenskaplig diskurs eller kultur. Problemet 
med detta, som det uttrycks i artikeln, är att andra förhållningssätt, 
exempelvis sociala, kulturella, ekonomiska eller etiska, i det verkli-
ga livet kan konkurrera med det naturvetenskapliga förhållnings-
sättet. En ytterligare problematik är tanken om att det finns ett 
universellt naturvetenskaplig förhållningssätt. Bland annat har 
forskare inom vetenskaps- och teknikstudier (e.g. Knorr Cetina, 
1999) problematiserat detta (se kapitel tre). 

Det finns ytterligare skäl att fundera över vad det till synes själv-
klara naturvetenskapliga förhållningssättet som uttrycks i PISA-
dokumenten innebär. Inom kritisk forskning på området naturve-
tenskapernas didaktik (Anderson, 2007) är det en väl känd pro-
blematik att naturvetenskaperna genom sina till synes inbyggda 
normer och diskurser verkar uteslutande och inneslutande av olika 
samhällsgrupper (e.g. Archer et al., 2010; Brickhouse et al., 2000; 
Linder et al., 2011). Även om avhandlingen inte specifikt har stu-
derat olika samhällsgrupper framkommer ett problem relaterat till 
denna inneslutande och uteslutande effekt. Artikel II utgår från 
Lemkes (1990; 1995) forskning om hur naturvetenskapliga diskur-
ser tenderar att skapa avstånd och främmandegöra ett naturveten-
skapligt innehåll. Sådana diskurser utgör också vissa identitets-
markörer som för många ungdomar framstår som oönskade (c.f. 
Archer et al., 2010; Brown et al., 2005). Genom de fiktiva elever-
nas sätt att systematiskt undersöka konstruerade vardagsproblem 
(t.ex. lägga marmorbitar i destillerat vatten över natten, genomföra 
experiment med solkräm, zinkoxid och mineralolja på ljuskänslig 
film), framstod provuppgifternas personkaraktärer utifrån mina 
studier som vetenskapsmän i miniatyr. Dessa materialiserade på så 
sätt en diskurs om naturvetenskap som otillgänglig och akademisk; 
en stereotyp image of science (artikel II). Detta kan återknytas till 
att begreppet naturvetenskaplig litteracitet framstod som oproble-
matisk i PISA-dokumenten (artikel III). Ovanstående betyder också 
att (enligt kritisk forskning problematiska) stereotyper riskerar att 
reproduceras, troligen omedvetet, genom konstruktionen av prov-
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uppgifter. Artiklarna i denna anhandling har analyserat PISA, men 
diskursanalyser av svenska nationella prov i kemi indikerar att ste-
reotypa identiteter reproduceras även där (Ståhl, under arbete). 
Detta är förstås viktigt att uppmärksamma i skolans NO-
undervisning, eftersom även läromedel i naturvetenskap (Östman, 
1998) och NO-klassrummets undervisningsdiskurser (Jobér, 2012) 
kan ha liknande uteslutande effekter.  

Summan av ovanstående resonemang visar att det är i relation 
till en naturvetenskap som framställs på ett visst sätt som den na-
turvetenskapliga litteraciteten i PISA mäts. En PISA-kompetens blir 
därmed länkad till ”the historical event of trying to start to detect 
it” (Serder & Ideland, in review). Utifrån ramverkstexterna finns 
en enda verklighet att förhålla sig till, där det framstår som själv-
klart och riskfritt att anta och premiera ett naturvetenskapligt för-
hållningssätt. Jag skulle därför vilja påstå att ett inbäddadet anta-
gande i PISA:s kunskapsmätning som ovanstående pekar på är att 
naturvetenskap(-erna) utgör ett socialt och kulturellt neutralt kun-
skapsområde. I mötet mellan provuppgifterna och eleverna, deras 
kontexter och föreställningar om naturvetenskap, uppstår däremot 
friktion och motstånd. Det som mäts kanske bäst kan beskrivas 
som elevernas villighet och möjlighet att befinna sig i en specifik 
naturvetenskaplig diskurs.  
 
Antaganden om elever 
I PISA:s kunskapsmätning finns även ett inbäddat antagande om 
att elever speglar de skolsystem de går i och att denna spegelbild 
också säger någonting om framtiden. Empiriskt urskildes detta an-
tagande i textanalysen av begreppet förmåga (performance) i 
OECD-dokument (artikel III). Där analyserades bland annat hur så 
kallade lågpresterande elever (low performers) i matematik, läsning 
och naturvetenskap framställs i texterna. Slutsatsen av analysen var 
att low performers framställs som en risk – ett potentiellt framtids-
hot. Hotet framstår inte som mest problematiskt för de lågpreste-
rande själva. Istället produceras innebörden av själva hotet inom en 
ekonomisk, individualistisk prestationsdiskurs (c.f. Tröhler, 2013). 
Lågpresterande medborgare framstår där som en särskild kategori 
av människor som riskerar att bli ineffektiva och i den meningen 
hota samhällets tillväxt. Detta återknyter till det som i avhandling-
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ens inledning benämndes en utfallsbaserad kunskapsdiskurs (Bies-
ta, 2010). Antagandet som här har kunnat urskiljas är att elevernas 
kunskapsresultat speglar ett lands utbildningssystem, liksom dess 
globala konkurrensförmåga (Cowen, 2014; Ideland, 2014).  

Antagandet om att elever genom sina svar speglar skolsystemets 
utfall är ett antagande inom ett representerande kunskapspara-
digm. Jag menar att kunskapsmätning (i det studerade fallet – 
PISA) istället bör ses ur ett performativt perspektiv. Performativitet 
ska här förstås på flera nivåer: Dels innebär det att skolsystem upp-
förs på vissa (men inte andra) sätt, dels att elever, på motsvarande 
vis, uppförs118 på vissa sätt (men inte andra). Innebörden av detta 
är också vad analysverktyget detektor (Serder & Ideland, in revi-
ew) synliggör. 

För att återknyta till Hacking (1999) uppstår konstruktionen av 
vad som utgör till exempel ett skolsystem både av erfarenheterna 
av skolsystemet och av hur det beskrivs. För vår förståelse av skol-
system är således dessa två i ständig växelverkan. Med andra ord 
spelar det roll hur skolsystemet beskrivs, alltså vilka aspekter som 
ges betydelse och inte, eftersom dessa beskrivningar är aktiva i 
själva konstruktionen av vad skolsystemet tänks vara.  

I artikel III framkommer att eleverna i mötena med PISA-
uppgifterna upplevde att de var dumma. Det är förstås inte så att 
elever, genom att just göra ett PISA-prov i en forskningsstudie, lär 
sig att de ”är” lågpresterande elever. Däremot är det väl beforskat 
att ett sådant negativt lärande (c.f. Säljö, 2000) sker i skolan ge-
nom upprepade misslyckanden och inte minst genom en kontinuer-
lig användning av standardiserade, individuella prov (Paris, Law-
ton, Turner, & Roth, 1991). Vi kan på goda grunder anta att dåli-
ga testresultat sätter igång en spiral av negativa effekter på skolar-
betet, så som minskande intresse för de kunskaper och förmågor 
som skolan syftar till utveckla (academic work), minskad motiva-
tion att göra bra ifrån sig, ökande desillusion kring prov, och 
minskande självkänsla och tilltro till den egna förmågan (Paris et 
al., 1991). På sikt underminerar detta både validiteten i de prov 
som ges och möjligheterna för dessa elever till genuint lärande.  
                                                   
118 Begreppet uppföra beskrivs i kapitel åtta. 
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De uttryck av att känna sig dum eller okunnig som uttrycks av 
eleverna i min studie är alltså inte en effekt av PISA-frågorna per 
se, eller av att det överhuvudtaget existerar något som heter Pro-
gramme for International Student Assessment. Däremot hävdar jag 
att ingen kunskapsmätning kan ske vid sidan om kunskapande 
praktiker, utan att påverka deras förutsättningar. En mätare är en 
aktör som skapar, medskapar och omskapar de verkligheter den 
vill mäta (c.f. Hacking, 1999).  

 
Avhandlingens bidrag med avseende på teoretiska ingångar 
Den tredje forskningsfrågan sätter ljuset på de teoretiska ansatser-
na, genom att fråga hur avhandlingens teoretiska perspektiv bidrar 
till förståelsen av kunskapsmätningar i naturvetenskap. Denna 
forskningsfråga har delvis redan diskuterats i övergångarna mellan 
artiklarna (kapitel sex och åtta).  

Som tidigare framkommit har den sammanvävda användningen 
av olika teoretiska ingångar medfört både möjligheter och svårig-
heter. En svårighet har varit att hålla ihop denna avhandling, inte 
minst för läsaren. Detta har främst varit ett pedagogiskt problem 
och inneburit att de skillnader som finns i förutsättningar mellan 
perspektiven ständigt har behövt tydliggöras. Vidare riskeras en te-
oretisk ytlighet, vilket påpekades i kapitel fyra.  

Mångfalden av ingångar har samtidigt inneburit att de, genom 
att oavbrutet kontrasteras mot varandra, har framstått klarare. 
Med andra ord har teoriernas begränsningar och möjligheter ut-
kristalliserats i den processen, vilket även kan vara läsaren till 
gagn.  

Behovet av fler perspektiv uppstod när jag hade avgjort att av-
handlingens syfte skulle vara att urskilja antaganden (antagandena 
om språklig entydighet och översättning stod då klara). Som be-
skrevs i den andra övergången behövdes dock ytterligare verktyg 
för att kunna närma sig kunskapsmätningens villkor, för vilket de 
sociokulturella teoriernas fokus på medierade handlingar inte var 
avsedda. Den sociokulturella ansatsen var produktiv i analyser av 
samspel med provuppgifternas formuleringar, kontexter och me-
ningserbjudanden (Linell, 2009; Säljö, 2000; Wertsch, 1998; Öst-
man, 1998) genom det fokus på språkliga uttryck som dessa teorier 
erbjuder. Däremot kunde de inte användas till att studera elevernas 
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handlingar som delar av större nätverk av aktörer (Latour, 2005), 
diskurser (Börjesson & Palmblad, 2007) eller som effekter av en 
annan slags materialitet (inte som redskap, utan som motstånd; c.f. 
Pickering, 1995). Den sociomateriella ansatsen, liksom den text-
analytiska metoden, erbjöd på så vis verktyg för att analysera kun-
skapsmätning i och om naturvetenskap som onto-epistemologisk 
praktik, där performativitet, ontologi och materialitet blev vitalise-
rande begrepp. Med denna ansats kunde det för givet tagna stude-
ras och kläs i ord. Den andra artikeln, Why bother? (Serder & Ja-
kobsson, 2014), utgjorde en teoretisk brygga genom att med hjälp 
av analysbegreppet diskursiv positionering hitta ett rörligt identi-
tetsbegrepp som stämde överens med de sociokulturella teoriernas 
betoning på att det endast är handling som kan studeras (inte tan-
kar, egenskaper etc.). Även om det inte uttrycks i artikeln (II) så 
kan diskursiv positionering dock även betraktas som ett performa-
tivt begrepp.  

Ett viktigt konstaterande är att meningsskapande, som är ett bä-
rande begrepp för sociokulturella analyser, är ett icke-begrepp i en 
sociomateriell analys. Det betyder att när man är intresserad av att 
studera människors handlingar i termer av att de utförs i syfte att 
skapa mening i ett sammanhang, så erbjuder den sociomateriella 
ansatsen inga verktyg.  

Givet både de sociokulturella och de sociomateriella ingångarnas 
problematiserande av epistemologiska och ontologiska frågeställ-
ningar, har de även bidragit till de försök att urskilja utgångspunk-
terna för olika forskningstraditioner som genomsyrar denna av-
handling. I det fallet har det inneburit att genom kontrastering 
(återigen) belysa villkor, förutsättningar och antaganden i olika ve-
tenskapliga och vetenskapsliknande praktiker (se vidare kapitel 
tre). Några av dessa kommer nu att avslutningsvis lyftas. 

 
Avslutande reflektion 
I detta avslutande avsnitt diskuterar jag ytterligare möjliga inbäd-
dade antaganden i PISA:s kunskapsmätningar. Dessa är inte empi-
riskt grundade i mina egna studier, utan har framkommit i relation 
till den tidigare forskning som jag har tagit del av och de teoretiska 
jämförelser som har gjorts mellan olika forskningstraditioner för 
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att förstå företeelsen PISA. Genom dessa reflekterar jag över vilka 
implikationer denna avhandling kan ha. 

Ett ämne som återkommit i denna avhandling är den jämförande 
kunskapsmätningens fokus på kvantifiering (vilken skiljer den från 
t.ex. vissa formativa bedömningsformer). Kunskapsresultat, kod-
ning av elevsvar och resultattabeller är begrepp som illustrerar det. 
Popkewitz (2011) skriver att siffrornas synbara opartiskhet gjort 
att de har kommit att betraktas som något de inte nödvändigtvis är 
– som värderingsfria budbärare av något objektivt och mätbart. 
Denna syn är särskilt stark, skriver han och Silva Martins (2013), i 
exempelvis ekonomiska och statistiska diskurser119. Det som måste 
uppmärksammas enligt Popkewitz (2011) är att den överblickbar-
het som åstadkoms genom siffrorna samtidigt skapar ett avstånd 
till praktikens komplexitet120. Det inbäddade antagandet om siff-
rornas objektivitet behöver, enligt min mening, inte betyda att det 
är meningslöst att mäta. Det kan vara viktigt att skapa sig den 
överblick som siffror, överlägset ord, kan erbjuda. Att PISA-
medelvärdena i naturvetenskap alltmer har kommit att skilja sig åt 
mellan skolor i Sverige (Davidsson, Karlsson & Oskarsson, 2013), 
i en riktning mot vad som då skulle kunna benämnas förlorar- re-
spektive vinnarskolor, är ett exempel på en sådan viktig över-
blicksinformation.  

Kvantitativa jämförelser innebär också att en mängd översätt-
ningar, i sociomateriell betydelse, äger rum. Detta kan illustreras 
med det citat av Gorur (2011a) som återges i inledningsavsnittet 
till artikel III, i vilket hon radar upp de många steg som ingår i gö-
randet av ett PISA-resultat. I Latours (1999) mening innebär över-
sättning att något vinns och att något förloras i varje steg mellan 
olika representationer, och att detta är viktigt att inte glömma 
bort. PISA:s resultatrapporter innehåller dock inte mycket informa-
tion om de olika steg som föregår de slutliga nationella PISA-
medelvärdena121. Gorur (2011a; 2014a) och Morgan (2009) skriver 
                                                   
119 Dessa beskrevs tidigare ha bidragit till PISA:s genomslagskraft (Schmidt et al., u.u.; 
Tröhler, 2013; Uljens, 2007). 
120 Detta används som argument i artikel III (Serder & Ideland, in review) för att återknyta 
diskussionen om PISA-resultat till vad som sker i mötet mellan sådana provuppgifter och 
elever som resultaten i någon mening baseras på. 
121 Dock används begrepp som exempelvis statistisk signifikans (e.g. Skolverket, 2007, s. 
54-55). 
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att det finns en stor medvetenhet bland PISA:s tekniska expertis om 
PISA-mätningens villkor och förbehåll. Dessa förbehåll når dock 
sällan utanför PISA-organisationen. Enligt Gorur (2014a) beror 
detta på att kritik inifrån organisationen själv förhindras genom att 
alla tekniska detaljer faktiskt publiceras offentligt, i särskilda så 
kallade tekniska rapporter (e.g. OECD, 2009a). Därmed kan ingen 
påstå att de tekniska detaljerna är hemliga. Däremot, menar Go-
rur, riskerar man att allvarliga problem med mätningen på så vis 
reduceras till enbart technical issues, vilka enbart uppmärksammas 
internt av teknisk expertis, men inte av de som använder själva re-
sultaten. Dessutom, skriver Gorur (2014a) är det som presenteras 
till policy makers och allmänhet, resultatrapporterna; publikatio-
ner i vilka det mesta i mätningen framstår som objektivt och 
oproblematiskt. 

En av effekterna av jämförelser, oavsett vilka, är att det skapas 
vinnare och förlorare. I PISA får det till effekt att några av de del-
tagande länderna hamnar i den övre delen av resultattabellerna, 
och andra i den nedre. Hela idén med en standardiserad mätning, 
menar exempelvis Kamens (2013), är själva rangordningen som 
uppstår. Detta påstående bygger på att en av provuppgifternas vik-
tigaste egenskaper är att vara utslagsgivande. Det som alla kan och 
kommer att besvara korrekt kommer därmed inte att mätas.  

I PISA är det Finland, Shanghai-Kina, Singapore, Hongkong och 
Sydkorea som hittills haft högst resultat (OECD, 2013b). Några av 
dessa nationer har, som Svein Sjøberg (2013) påpekar, fått uppleva 
ett drygt decennium av ”PISA-turism”, då delegationer från länder 
längre ner i tabellerna tillrest för att lära sig av det som nu kommit 
att anses som goda exempel. Att dessa länder betraktas som vinna-
re menar Sjøberg (2012) är paradoxalt, sett till att PISA-resultat 
samtidigt indikerar att annat som brukar värderas högt, till exem-
pel elevernas intresse för naturvetenskap, i dessa högpresterande 
länder är lägre än i andra (Kjærnsli & Lie, 2011). Detsamma gäller 
elevernas rapporterade vilja att fortsätta i naturvetenskapsoriente-
rade karriärer. Lika paradoxalt, menar Sjøberg, är att höga PISA-
resultat i naturvetenskap korrelerar negativt med användandet av 
så kallade aktiva undervisningsmetoder och digitala tekniker 
(Sjøberg, 2012) som förespråkas i andra sammanhang. Det kan 
också poängteras att undervisningens former inte är någonting som 
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undersöks direkt med PISA. Andra studier (e.g. Andrews, 2013; 
Lau, 2009) visar däremot att undervisningen i ”vinnar-länder” kan 
vara av mycket varierande kvalitet (Andrews, 2013) och ibland 
inte ens omfatta områden som PISA-frågorna sägs mäta (Lau, 
2009)122. Summan är att alldeles oavsett dessa motstridiga resultat 
så bidrar jämförelsen, på avgörande nivåer i samhället där PISA-
resultaten används, till att länder – och elever – ses som vinnare el-
ler förlorare. 

I tidigare avsnitt refererades till Paris et al. (1991), vars studie 
analyserade effekterna av standardiserade prov för låg- och hög-
presterande elever. Studien avsåg så kallade high stakes test – prov 
där resultatet har någon typ av avgörande betydelse för den som 
gör provet. Dit hör klassrumsprov och nationella prov, även om de 
senare inte formellt ska vara individuellt betygsgrundande. I förhål-
lande till den och andra studier med likande slutsatser är det är 
värt att fundera över vilken betydelse de ökade kraven på standar-
diserad bedömning har fått i Sverige, genom exempelvis fler natio-
nella prov. Hur påverkar detta de elever som hamnat i den negati-
va spiral av minskande självkänsla och intresse för skolan som ex-
empelvis Paris et al. (ibid) beskriver och som denna avhandlings-
studie indikerar? Detta menar jag vara en viktig fråga för framtida 
forskning. Vidare, är det system som nu har införts, vilket exem-
pelvis innebär att alla elever skriver standardiserade high stakes 
prov i upp till sex ämnen under vårterminen i årskurs 9, det sätt 
som bäst gynnar samtliga elevers kunskapsutveckling? Det finns 
andra (förmodligen både mer reliabla och valida) sätt att mäta 
kunskapsutveckling, som i större utsträckning kan ta hänsyn till 
hur ofta och för vilket avgränsat syfte det görs. Stickprov är en så-
dan möjlighet, vilken i betydligt mindre utsträckning skulle riskera 
att ge oönskade negativa följder för skolans verksamhet.  

Vidare är det viktigt att analysera vilka effekter de ökade kraven 
på standardiserade prov i skolan får för de tillfällen då elever väljs 
ut till att göra prov som är low stake, så som PISA och TIMSS. 
Som visats av Eklöf och Knekta (2014) finns signaler om att moti-
vationen hos svenska elever för denna typ av test har minskat de 
senaste åren. I en tid av ständigt fokus på bedömning redan från 
                                                   
122 Trots detta erhålls alltså, paradoxalt nog, höga resultat. 
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förskoleåldern (Vallberg Roth, 2014) skulle det vara förvånande 
om just de elever som riskerar att få låga resultat skulle känna hög 
motivation för low stakes test, som PISA. Enligt PISA är det också 
för den gruppen av elever som resultaten har minskat mest (Skol-
verket, 2013).  

Som jag skrev i inledningen bygger syftet med att mäta kunska-
per hos femtonåringar inom OECD på idén om kunskapssamhället 
och dess konkurrenskraft och tillväxtpotential. Det är frågor som 
är långt utanför vad jag inom denna avhandling har undersökt. Jag 
nöjer mig med att konstatera att detta tycks vara vår tids diskurs 
om framtiden och att befinna sig inom den innebär att vara i det 
sanna, som Foucault (1993, s. 24) uttryckte det. Inom denna 
diskurs är en viss typ av naturvetenskaplig litteracitet en förutsätt-
ning för samhällsengagemang, informerat deltagande och besluts-
fattande på 2000-talet. Om vi ska döma efter PISA-resultat är det 
Finland, samt några engelskspråkiga och asiatiska länder som har 
bäst förutsättningar för detta. Oavsett de oomtvistliga kvaliteter 
som Finlands skolsystem åtnjuter (exempelvis ett högt söktryck till 
lärarutbildningarna) är den insikt som detta har inneburit för mig, 
att även om storskaliga kunskapsmätningar ger paradoxala och 
svårtolkade resultat så fortsätter de, lika paradoxalt, att räknas 
som den sanning som vi befinner oss i och måste förhålla oss till.  

PISA vill mäta kunskaper som behövs i framtiden (e.g. OECD, 
2006, s. 7) och OECD drar också slutsatser om hur det kommer 
att gå i framtiden för de grupper vars litteracitet enligt PISA-
mätningen är låg (se artikel III). Detta är påståenden som enligt 
min uppfattning har betydande retorisk kraft, men som grundar sig 
i antaganden som inte lätt låter sig undersökas. Vilka kunskaper 
kommer att behövas i framtiden? Det är en omöjlig fråga att be-
svara. Kanske var det just därför som Radhika Gorur (2011a) an-
såg PISA vara vår tids Orakel i Delphi, i det citat som återgavs i 
denna avhandlings inledningskapitel.  

I de diskurser om utbildning som talar om effektivitet i form av 
högst kunskapsresultat för lägst utgift, märks en oroande och abso-
lut ”upptagenhet med att reducera mänsklig handling till mätbar-
het” (Säfström, 2010, s. 14). Det som riskerar att förloras är den 
öppna frågan om vad god utbildning i vår tid egentligen är (Biesta, 
2010). Frågor om hur naturvetenskap kan undervisas på mindre 
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uteslutande sätt (Linder et al., 2011) och hur skolan kan utbilda 
för alla läroplanens mål för är lika aktuella som de någonsin har 
varit. Christina Segerholm (2012) har formulerat detta på ett 
tankeväckande sätt: 

 
What needs to be questioned is the Quality Turn, its underlying 

assumptions about the meaning of education as a goal rational 

process, mainly aimed at advancing economic growth. Educa-

tion as a pre-defined set of learning outcomes, measured, as-

sessed, evaluated and assured through performance measures, 

and carried out as a rational, route free from failures and sur-

prises, hardly prepare humans for an ordinary life for what it 

takes to build a sound, socially just and democratic society.  

(Segerholm, 2012, s. 212) 

 
I denna avhandling har jag velat diskutera hur kunskapsmätning 
konstruerar våra handlingar och vårt sätt att tänka kring kunska-
per och deras syfte. Därigenom formas också ett antagande som 
förtjänar uppmärksamhet i filosofisk bemärkelse, nämligen anta-
gandet om det finns något som på detta sätt låter sig mätas. 
Stephen Woolgar (1991, s. 322) har formulerat det ungefär såhär: 
Ju fler mått vi tar, desto mindre funderar vi på om det finns någon-
ting att mäta därute överhuvudtaget.  
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ENGLISH SUMMARY 

Chapter 1. Introduction. In this thesis, knowledge measurement is 
defined as a large-scale, standardized test instrument that aims to 
measure and compare a priori defined knowledge qualities for spe-
cific groups of people. This research is positioned in what Biesta 
(2010) has termed as the age of measurement, which refers to the 
influence of the outcome-based discourse about education, at the 
core of which are scientific evidence and measureable results. 
Biesta (2010) considers this discourse to be problematic since it 
dissolves and narrows the purposes of education. This particular 
discourse is nurtured by the increasing use of measures from inter-
national comparisons, such as TIMSS and PISA. The focus of this 
specific study is the PISA test. I address the ways in which PISA has 
become an educational and political tool for organizing education, 
a mission that, according to research (Grek, 2009; Sellar & 
Lingard, 2013) is also the purpose of the policy work of OECD, 
the organization behind PISA.  

The problem that I have been working with in this thesis was 
formulated in the research project that I was part of, which aimed 
to re-analyze the science results from international comparisons, 
particularly those of Swedish students. In short, it can be phrased 
as trying to understand and search for additional explanations for 
the negative trend observed for students’ results in science accord-
ing to international comparisons since 2000. This means suggesting 
explanations other than the various statistical correlations as re-
ported in the OECD’s and the National Agency of Education’s 
publications from the PISA survey (e.g. OECD, 2007; Skolverket, 
2007). This problem was approached by studying students in col-
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laborative encounters with selected test items from the PISA scien-
tific literacy assessment (OECD, 2006). This research setting has 
made it possible to study conditions and circumstances for the var-
ious ways of perceiving and answering test questions that can be 
observed in the encounters between students and test items. In ad-
dition, PISA is studied as a phenomenon, or rather as a specific 
kind of practice that acts through a certain rationality, or system of 
reason (Popkewitz, 2004). For this purpose, a text analysis of se-
lected frameworks and reports produced under the PISA label was 
conducted. Two theoretical perspectives frame this research: a so-
ciocultural approach and a sociomaterial approach. The sociocul-
tural approach draws on a line of research from scholars such as 
Wertsch (1998), Bakhtin (1981), Linell (2009) and Wittgenstein 
(1967). The sociomaterial approach, primarily as put forward in 
the work of Latour (1999, 2005), has been inspired by studies 
from the field of science and technology studies (Gorur, 2011a, 
Knorr Cetina, 1999, Pickering, 1995).  

The rationality of various scientific traditions has been conceived 
of as the different ways of understanding “the kinds of entities that 
exist (ontological assumptions) and how we can know them (epis-
temological assumptions)” (Packer, 2011, p. 31). These assump-
tions are seen as being “embedded” in the practices and institu-
tions of a science. Although it is important to recognize that PISA 
cannot be regarded as an entirely scientific practice (for reasons 
that are articulated in the thesis), its practice can be considered to 
embed such assumptions. Consequently, the overarching research 
questions for the thesis are formulated as follows:  

1) Which epistemological and ontological assumptions are em-
bedded in PISA’s knowledge measurement of scientific literacy? 

2) What meanings do these embedded assumptions produce in 
encounters between test items in and about science and students 
at 15 years of age? 

3) In what ways can the different theoretical perspectives of the 
thesis contribute to the understanding of knowledge measure-
ment in scientific literacy? 
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The thesis has been formed as a hybrid of a compilation thesis and 
a monograph. It comprises three scientific articles in English that 
are integrated in a larger body of text that expands the research 
problem, its context, related previous research, the theoretical ap-
proaches and the methodology.  

 
Chapter 2. International comparisons, PISA and research about 
scientific literacy. The field of knowledge measurement, from a sci-
ence education perspective, is constituted by two major assess-
ments: TIMSS and PISA. This chapter briefly describes these two 
assessments in order to shed light on their purpose, assessment ar-
ea, frequency, etc. For instance, PISA assesses 15-year-olds, while 
TIMSS assesses students in school years 4 and 8. PISA is conducted 
every three years, and TIMSS every four years. In order to have an 
overview of the PISA assessment, the process of test construction 
(from the writing of a common framework to translation of items, 
sampling, coding, scoring and reporting, etc.) in PISA is described. 
However, this description should be regarded as a simplification of 
the actual process. The national and international frameworks 
(e.g., OECD, 2006) and reports (e.g., OECD, 2006; Skolverket 
2007) are recommended for a more thorough and insider descrip-
tion. Based on other scholars’ research, I regard the concept of lit-
eracy, as defined in the PISA assessment framework, as emerging 
from the policy-driven interest of the OECD. This is emphasized 
through the assessments’ explicit detachment from what is stated in 
national curricula, and its focus on real-life issues in the construc-
tion of test items. In the review of research on large-scale assess-
ments in science (primarily PISA), several concerns are stressed. 
These include problems arising from translation processes 
(Arffman, 2010; Puchhammer, 2007; Sjøberg, 2012); reliability is-
sues (Allerup, 2007; Goldstein, 2004; Kreiner, 2011); simplified 
interpretation of the results (Jakobsson, 2013; Kamens, 2013; 
Scott, 2011; Sjøberg, 2012); discrepancies between national curric-
ula and definitions of scientific literacy (Matti, 2009; Nardi, 2008); 
and decreasing motivation to take low-stakes test (Eklöf, 2010; 
Eklöf & Knekta, 2014). Research on scientific literacy (SL) in the 
field of science education points particularly at the multiple defini-
tions of the concept of SL. It also points at the close relationship 
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between scientific knowledge and social and cultural values. This is 
of significance for who can become involved in science, and how, 
as viewed from the point of youth identity work (e.g. Archer et al., 
2010; Brickhouse, Lowery, & Schultz, 2000; Carlone & Johnson, 
2007). Policy studies on PISA emphasize the aspects of measure-
ment as a governmental technology (e.g. Carvalho, 2012; Grek, 
2009), which means, “governing by numbers” (Grek, 2009) and, 
by comparison (Kamens, 2013; Martens, 2007).  

 
Chapter 3. Theoretical entrances. As mentioned, the present study 
draws on two different theoretical approaches – the sociocultural 
(e.g. Wertsch, 1998; Bakhtin, 1981; Wittgenstein, 1967) and the 
sociomaterial (e.g. Latour, 1999; 2005) – and discusses the similar-
ities and differences of each. For instance, their respective focus on 
material and social entanglements with human actions seems to 
emerge from the same line of theoretical reasoning. Sociocultural 
theories stress meaning making (e.g. Wertsch, 1998) and human 
actions as being situated in specific historical, social, cultural and 
institutional contexts. The notion of material and intellectual tools, 
as means for structuring, remembering and developing human 
knowledge, is seen as crucial for knowing and acting. For instance, 
social languages (Bakhtin, 1981) such as science discourses 
(Lemke, 1990) are important tools for learning, and are seen to 
constrain and form possible actions. Further, according to the main 
ideas of Bakhtin’s dialogism (Bakhtin, 1981; Linell, 2009), the so-
cial, cultural and material context is seen as inherently intertwined, 
or inseparable. The notions of symmetry (Latour, 2005) and en-
tanglement (Roehl, 2012) can explain the most important differ-
ences between the two identified theoretical approaches. Symmetry 
refers to the efforts made within sociomaterial theories to put hu-
mans and non-humans at the same level, and to avoid positioning 
human beings at the per se center of analysis. Instead, material ob-
jects are seen to have agency. Human and non-human actors are 
entangled, inseparable and “transform each other in socio-material 
practice” (Roehl, 2012, s. 110). In the present study, however, the 
most significant theoretical contribution from the sociomaterial 
approach is the ontological emphasis. In short, this means that 
how we perceive the world (ontology) and how we can have 
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knowledge about it (epistemology) are seen as being intimately in-
tertwined. In sociomaterial work, categories, things, and objects 
are studied as constructions, the unpacking of which is part of an 
ongoing enactment of new realities, or “realities performed into be-
ing” (Gorur, 2011a). The underlying assumptions and essential re-
search practices in different research traditions are discussed in re-
lation to the contrasting family of theories, which Linell (2009) re-
ferred to as monological and dialogical approaches. Dialogical the-
ories stress that human actions are interactionally and contextually 
dependent. Consequently, Linell (2009) argued against monologi-
cal stances in asserting that there is no point in studying human ac-
tion in isolation or in believing that neutral situations can be con-
structed for research. Those traditions are compared with the prac-
tice of knowledge measurement, which has its epistemological and 
methodological roots in psychology and psychometric tradition 
(Corbett, 2008; Morgan, 2009). Further, the rationalistic and indi-
vidualistic epistemologies of standardized knowledge measurement 
have also been stressed (e.g. Säljö, 2000).  

 
Chapter 4. Method. As mentioned above, two types of empirical 
data have been collected/constructed. The processes of data con-
structions are described briefly here as a main study followed by a 
document study. The main study: According to sociocultural theo-
ries, actions should be studied in authentic contexts. This was one 
of the arguments for the research design, in which groups of three 
to four students worked with test items during a science lesson, 
with instructions to discuss and agree on one common written an-
swer to each of the 11 test questions included. Those questions 
came from the PISA units Greenhouse (S114), Sunscreens (S447) 
and Acid Rain (S485). These encounters resulted in 16 hours of 
video-recorded material. Information about the compulsory school 
in which data was collected/constructed can be found in the scien-
tific articles. This empirical data was used in all three of the articles 
included in the thesis. It was analyzed using three different analyti-
cal frameworks; two socioculturally-inspired frameworks (based 
on semantic analysis) and one using a sociomaterial approach. The 
first analytical framework is based on two concepts of meaning: 
“function” and “as use” (Wittgenstein, 1967). The second frame-
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work is based on the concepts of “discursive identity” (Brown, 
2004), “positioning” (Davies & Harré, 1990) and “resistance” 
(Wertsch, 1998). The third framework uses analytic concepts from 
the field of science and technology studies, including translation 
(Latour, 1999), detectors (ibid), and resistance and accommoda-
tion (Pickering, 1995). In order to approach the research problem 
from multiple perspectives (e.g. Tracy, 2010), we conducted a text 
analysis of selected PISA materials (OECD, 2006, 2007, 2010), in-
spired by Foucault (1980, 1993), in addition to the student study. 
This analysis focused on how the concepts of science and perfor-
mance were discursively constructed through the encounters be-
tween students and test items.  

 
Chapters 5 through 9. Three scientific articles, written in English, 
are included in the thesis and replace chapters 5, 7 and 9. These ar-
ticles have been submitted to scientific journals; one is published 
and two are in different stages in the review process. In between, 
two reflexive meta-texts (chapter 6 and 8) discuss the theoretical 
moves in relation to the scientific process, which is narrated briefly. 
Chapter 6 describes the displacement of analytic focus from how 
the students in the encounters negotiated the meaning of various 
words comprised in the test items, to how they negotiated the im-
age of science portrayed therein. The chapter describes how an 
analysis of identity within a sociocultural perspective was achieved 
by using the notion of discursive positioning (Brown, 2004; Davis 
& Harré, 1991). Chapter 8 reflexively describes the next displace-
ment, which was oriented towards post-structural theories (e.g. 
Foucault, 1971; Haraway, 1988; Latour, 1999) and critical per-
spectives on science education (Anderson, 2007). I argue that the 
field of science and technology studies came to contribute with 
productive analytical tools for understanding PISA as a phenome-
non, such as those suggested in article III (Serder & Ideland, in re-
view). Finally, the problem of perceiving science as a practice that 
discovers existing matters is discussed in relation to what Latour 
(1999) called a “new” ontology. Article I studies how students ne-
gotiate the words “pattern”, “reference”, “constant” and “factor”. 
The article finds that these words are discussed within language 
games other than the intended scientific ones. Instead, the students’ 
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negotiations of the words are situated in everyday and mathemati-
cal language games. We suggest that introducing everyday contexts 
increases the discursive hybridity of the tasks, which is likely to 
complicate the discerning of the scientific aspects. Further, we ar-
gue that students are learners of many disciplines in school, which 
means they are constantly migrating between discourses (such as 
between mathematical and scientific). Article II finds that many 
students in the research study discursively positioned themselves 
against the scientific and academic language use of the imaginary 
students appearing in the test questions. They also questioned why 
the imaginary students conducted experiments in the way they did. 
This is analyzed as a resistance towards the scientific, systematic 
approach to everyday issues of the imaginary students. We suggest 
that the image of science as portrayed in the three studied test units 
emerges as a stereotype and is distant from the everyday lives of 
the real-world students. Article III proposes studying PISA as a sci-
entific laboratory (Gorur, 2011a). It is suggested that the notion of 
competency be linked to the historical event of trying to start to de-
tect it (cf. Latour, 1999). According to the text analysis in article 
III, scientific literacy competencies appear as defined objects with 
fixed boundaries. The low performer appears as a non-contributor 
to society. In science, the literate person is interested and constant-
ly acting within a scientific discourse. Implicitly, the low performer 
in science is the opposite of the literate person. When studied em-
pirically in student-item encounters, performance can potentially 
become dependent on situated adjustments to details. From exam-
ples, we show that what appear to be scientifically informed en-
counters may result in incorrect answers, and vice versa. Therefore, 
the fixed boundaries of the competencies are questioned.  

 
Chapter 10. Conclusions and discussion. The thesis concludes that, 
according to the empirical analyses in the articles, it is possible to 
discern four main assumptions that are embedded in PISA 
knowledge measurement. The conclusions follow the reasoning of 
Karen Barad (from Lenz Taguchi, 2012) and state that ontological 
and epistemological dimensions are inseparable and should be on-
to-epistemological. Thus, all assumptions are seen here as embed-
ded and onto-epistemological. The four main assumptions concern 
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language, context, science, and students. As argued in article I, the 
individual-test situation (stripped from everyday life tools and so-
cial context) presumes a clarity of test items as a prerequisite for 
communicating their intent (Serder & Jakobsson, in review). With 
regard to language, there are three sub-assumptions: assumptions 
about linguistic unambiguousness, assumptions about language as 
transfer of information, and assumptions about translation into na-
tional languages without anything being added to or removed from 
the original version. The first two sub-assumptions are connected 
to what Linell (2009) termed “the code model of language” (p. 36) 
and “the transfer model of communication” (ibid). These models 
have been disputed from the sociocultural approach of this thesis 
(Linell, 2009). The results of the first article (Serder & Jakobsson, 
in review) suggest that the discursive hybridity introduced by a sci-
entific literacy test for which everyday life is an augmented aspect 
could actually increase the problem of assuming a code model of 
language. This is stressed by the article’s in-depth analysis of four 
words that occur in the test items with meanings that were fre-
quently negotiated by the students. These words were found to 
have large meaning potentials (Rommetveit, 1974) and were used 
by the students in different language games with various meanings. 
Regarding the second sub-assumption, the fictive utterances of the 
imaginary students in the test items, which were intended to 
transmit information, were found also to produce (unintended) ste-
reotype, scientific meanings (Lemke, 1990; Östman, 1998). There-
fore, I argue that information cannot be transmitted objectively. 
Instead, the information is always accompanied by a certain image 
of science always (cf. Östman, 1998). Concerning the third sub-
assumption, the international comparison of PISA science embeds 
assumptions about translation, in which standardized translation 
procedures are assumed to result in equivalent national versions. In 
addition to previous research (Arffman, 2010; Puchhammer, 2007; 
Sjøberg, 2012), several examples in the articles of this thesis sug-
gest that the situation is actually more complicated. Not least 
among these is the point that the meaning potentials of words in 
different languages do not completely overlap. The second main 
assumption concerns context. I conclude that knowledge measure-
ment assumes a single unambiguous, primary frame for interpreta-
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tion of the test questions. This assumption is connected to what 
Linell (2009) calls a “theory of contexts as external to language, 
language use, thinking and communication” (p. 36). This assump-
tion is problematic if compared to the results of Serder and 
Jakobsson (in review), which show that the students’ meaning 
making is situated in various language games. This means that dif-
ferent contexts (everyday experiences, mathematics, etc.) are used 
as frames for interpretation. In that study, the authors argue that, 
as learners of many disciplines at the same time, students are not 
constantly situated in scientific contexts, and therefore do not nec-
essarily privilege the required scientific frame. Instead, I propose 
that the students meaning making should be understood from the 
notion of potential contexts (Linell, 1998). The third main assump-
tion concerns science. I conclude that, in PISA, science is assumed 
to be a socially and culturally neutral object for learning. I have 
reached this conclusion based on the discursive construction of sci-
ence that appears from the text analysis in article III (Serder & 
Ideland, in review) as an area of knowledge that is risk-free to ap-
ply and to embrace. However, results from article II (Serder & 
Jakobsson, 2014) suggest that the scientific-literacy test items that 
were studied reproduce stereotypical images of science and scientif-
ically literate people. In the student-item encounters in the present 
study, the students discursively positioned themselves against this 
image. In line with previous research (Archer et al., 2010; Brown et 
al., 2004; Lemke, 1990), the results imply that science is in fact 
culturally and socially risky to embrace, not least from a youth 
perspective (cf. Archer et al., 2010). The fourth assumption con-
cerns the students. I conclude that, in PISA, students are assumed 
to be mirrors of the school system and even future society. This 
conclusion draws on the analysis of the notion of low performance 
in OECD documents (article III), in which, for example, low per-
formers appeared as threats to future society due to the risk that 
they would become ineffective citizens. This construction of low 
performers is discussed in relation to other studies that assert that 
standardized comparison is a practice that, when frequently re-
peated, contributes to lowering the results and increasing the disil-
lusion of low achievers (Paris, Lawton, Turner, & Roth, 1991). 
Therefore, a subsequent assumption in knowledge measurement 
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seems to be that knowledge measurement is a neutral activity that 
takes place “outside” other knowledge practices. The present the-
sis, however, stresses that knowledge measurement is an actor 
(Serder & Ideland, in review).  

Following the discussion of the four main assumptions embed-
ded in PISA knowledge measurement, this chapter also discusses 
the contributions of the theoretical perspectives. I argue that the 
sociocultural perspective has been helpful for bringing the focus of 
the study of students to their interaction with the test items’ lan-
guage, contexts, and scientific meanings. The sociomaterial ap-
proach has enabled the study of PISA as an onto-epistemological 
practice in which multiple actors are entangled in performing 
knowledge measurement. Accordingly, I suggest caution about 
when, why, and how to use knowledge measurement. The chapter 
ends with reflections on further possible embedded assumptions 
that have not been empirically studied within this thesis. I discuss 
the presumed objectivity of numbers, which creates distance from 
the very complex educational situations that are assessed 
(Popkewitz, 2011) and enhances the assumption that knowledge 
measurement is an objective practice. As Gorur (2014a) asserted, 
the picture of PISA as an objective measurement is enhanced by di-
viding the technical issues from the reporting of objective-
appearing results into two different types of publications addressed 
at different audiences: technical experts and public consumers 
(ibid). The possible assumption of the method of comparison as a 
practice that creates quality is discussed in relation to the paradox-
ical results of this large-scale assessment, according to which na-
tions such as Finland and Korea are considered winners, despite 
their students’ lack of interest in science and science-related careers 
(Kjærnsli & Lie, 2011). Finally, I ask a question that has been 
asked before: Who knows what knowledge is important for the fu-
ture? I also suggest that we more frequently ask additional ques-
tions about who education is for and what purpose it serves 
(Biesta, 2010).  
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BILAGOR  

Bilaga 1. PISA-uppgifter 
På de närmaste sidorna följer de tre provuppgifter från PISA:s na-
turvetenskapliga del som användes i avhandlingsstudien. De åter-
ges här så som de förekom i de häften eleverna fick vid datainsam-
lingen (med rättningsinstruktionerna från originaldokumentet 
bortklippta).  

Uppgifterna Solskyddsmedel, Surt regn och Växthus är hämtade 
från Skolverket: http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/ 
internationella-studier/pisa/frislappta-uppgifter-och-enkater-
1.10290 under ”Frisläppta uppgifter 2000-2006. Naturvetenskap”. 

De återges med tillstånd av Skolverket/OECD. 
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Bilaga 2. Information till  föräldrarna 
 

 
 
 
 
 
 
 

Lärarutbildningen  Malmö 2010-09-02 
 
 
Information till föräldrar 
 
Under hösten 2010 kommer jag, som är lärare på [ -]skolan i xx 
och forskarstuderande vid Malmö Högskola, att genomföra ett 
forskningsprojekt i den klass ert barn går. Klassen har valts ut i 
samarbete med deras lärare. 
 
Forskningsprojektets namn är: ”Svenska elevers prestationer i na-
turvetenskap i ett internationellt perspektiv”. Jag vill undersöka 
hur väl elevers kunskaper kommer fram vid skriftliga prov. Det 
långsiktiga syftet är att bättre förstå hur resultaten av stora inter-
nationella och nationella prov ska tolkas och användas. Detta är av 
särskilt stor betydelse nu när det läggs allt mer vikt vid nationella 
prov i skolan och länders skolsystem jämförs utifrån stora interna-
tionella prov (PEARLS, PISA, TIMSS). 
 
Eleverna får inom kort information om hur studien kommer att gå 
till och får då ta ställning till att skriva under ett medgivande om 
att vara med i den. Under en NO-lektion i november kommer hal-
va klassen i taget att få laborera i halvklass med sin vanliga NO-
lärare medan den andra halvan i smågrupper kommer att lösa någ-
ra provuppgifter jag förser dem med. För att materialet ska kunna 
användas kommer elevernas samtal att spelas in med filmkamera.  
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Jag har tystnadsplikt och all information kommer att avidentifieras 
innan den används för forskning. Detta innebär att det kommer bli 
omöjligt att avgöra vem som har deltagit i projektet och att inga 
namn kommer att finnas i min rapport. Videoupptagningarna 
kommer endast att användas i forskningssyfte och i forsknings-
sammanhang. Filmmaterialet kommer inte att publiceras och det 
kommer att förvaras inlåst i för detta bruk särskilt avsett arkiv på 
Malmö Högskola. 
 
Om eleverna så önskar kommer jag återkomma vid ett senare till-
fälle för att visa dem utdrag ur materialet och ge dem respons på 
deras samtal.  
 
De barn som är över 15 år har enligt Vetenskapsrådet själva rätt 
att ta ställning till sitt deltagande i denna typ av studie men givetvis 
bör det ske i samråd med hemmet. Det är frivilligt att delta i studi-
en och om ni inte vill att ert barn ska delta meddelar ni oss eller lä-
raren. De elever som eventuellt väljer att ej delta är med i den ordi-
narie undervisningen. 
 
Vänliga hälsningar 
 
Margareta Serder 
040- 665 63 88, 0411- 56 63 28 
margareta.serder@mah.se  
  

251

mailto:margareta.serder@mah.se


 252 

Bilaga 3. Medgivande 
Malmö den 30/8-2010 

 
 
 
 

Information om forskningsstudier på [ -]skolan i xx 
 

 
Jag har fått information av Margareta Serder, lärare på skolan och 
forskare vid Malmö Högskola, som kommer att genomföra forsk-
ning om elevers lärande under v 45-47 vid [ -]skolan i xx. Jag har 
fått information om att deltagande är frivilligt. Margareta har ock-
så berättat att hon har tystnadsplikt och all information kommer 
avidentifieras innan den används för forskning. Detta innebär att 
det kommer bli omöjligt att avgöra vem som har deltagit i projek-
tet. Filmmaterialet kommer endast att användas i forskningssyfte 
och i forskningssammanhang. 
 
Om jag önskar har jag rätt att ta del av det filmmaterial jag är med 
i och att läsa forskningsrapporten innan den publiceras. 
 
Syftet med studien är att få bättre kunskap om hur väl prov visar 
elevers kunskaper i naturvetenskap så att kunskapsbedömningar 
ska kunna göras på ett ännu mera rättvist sätt i framtiden. 
 
 
Jag har tagit del av informationen och vill gärna delta i forsknings-
studien! 
 
 
__________________________________ 
Datum 
 
 
__________________________________ 
Namn 
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Bilaga 4. Underlag för val av PISA-uppgifter 
 
Unit Fråga 

 
Nivå Kompe-

tens 
Område Kontext Kunskaps-

område 
OECD 
procent 
rätt 

Solskydds-
medel 

Q2 
MC 

4 A Hälsa personlig Nv undersök-
ningar 
(om nv) 

 

 Q3 
MC 

3 A Hälsa personlig Nv undersök-
ningar 
(om nv) 

58,34% 

 Q4 
MC 

4 A Hälsa personlig Nv undersök-
ningar 
(om nv) 

42,99% 

 Q5 
Ö 

6/4 C Hälsa personlig Nv förklaring-
ar 
(om nv) 

27,10% 

        
Surt regn Q2 

Ö 
3 B Risker social Fysiska system 

(i nv) 
57,71% 

 Q3 
MC 

2 C Risker personlig (i nv) 66,73% 

 Q5 
Ö 

6/3 A Risker personlig Nv undersök-
ningar 
(om nv) 

35,57% 

 Q4      Struken  
GMO  Q3 

MC 
2 A Frontlinjer 

i nv/tk 
social Nv undersök-

ningar 
(om nv) 

73,57% 

        
Kläder Q1 

SMC 
4 A Frontlinjer 

i nv/tk 
social Nv undersök-

ningar 
(om nv) 

47,90% 

 Q2 
MC 

1 B Frontlinjer 
nv/tk 

personlig Teknologiska 
system 
(i nv) 

79,38% 

        
Växthus-
effekt 

Q3 
Ö 

3 C Miljö global Nv förklaring-
ar 
(om nv) 

53,95% 

 Q4 
Ö 

4 C Miljö global Nv förklaring-
ar 
(om nv) 

34,49% 

 Q5 
Ö 

6 B Miljö global Jordens och 
rymdens sy-
stem  
(i nv) 

18,91% 
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Mary Mon-
tague 

Q2 2 B Hälsa social Levande sy-
stem 
(i nv) 

74,88% 

 Q3 2 B Hälsa social (i nv) 73,13% 
 Q4 3 B Hälsa social (i nv) 61,73% 

 
A. Identifiera naturvetenskapliga frågeställningar (Färre sv 

elever presterar >nivå 4) 
B. Förklara företeelser naturvetenskapligt (Sv klarar denna 

kompetens bra) 
C. Använda naturvetenskapliga fakta och argument (Färre sv 

elever presterar >nivå 4) 

Ö=Öppet svar, MC=Flervalsfråga 
 
Med frågorna Surt regn, Växthuseffekt och Solskyddsmedel får jag 
frågor med både öppna svar och MC, jag får global, social och 
personlig relevans och frågor som täcker kunskapsnivåerna 2 och 
uppåt. Dessutom får jag många frågor inom kategorierna A (4) och 
C(4), inom vilka svenska elever lågpresterat, och även många frå-
gor inom kategorin om naturvetenskap (7) som Sverige klarat sig 
sämst inom. (2) frågor är inom kategorin B. 
Totalt sett blir det 11 frågor (varav en är struken i PISA-provet så 
för den saknas svarsfrekvens) fördelade på 3 units. 
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Bilaga 5. Lista över avgivna svar på frågorna 
2011-01-18    

   

Rättning av VÄXTHUSEFFEKTEN S114 med hjälp av svensk rättningsmall i 
frisläppta datafiler: 

 Mitt spontana intryck efter att ha rättat en del av de inlämnade svaren på 
S114 är att eleverna säger betydligt mer och med mer substans i filmerna än 
jag kan se i de inlämnade svaren. Dessutom är svaren otroligt svårrättade – jag 
skulle tro att på hälften av de svar jag kodar känner jag mig osäker på om jag 
verkligen kodat rätt. Ibland gäller de kodningsalternativ inom samma poäng-
spann (t.ex. olika koder för delpoäng) som är svårt att hitta rätt men ibland är 
det så att jag väger mellan alternativ som kan ge full poäng respektive inga 
poäng. Eleverna ger också svar som inte frågas efter, t.ex. ”Ange en sådan fak-
tor som Jenny avser” kan ge svaret: ”som när människorna andas ut koldioxid 
det är konstant och det kan vi inte förhindra men sånt som bilar kan vi för-
hindra”. ”Vad i diagrammen stöder Anders slutsats?” får svaret: ”Linjen i di-
agrammen”. Hur gör man om elever gett två svar eller alternativ varav ett rätt 
och ett fel? (ex Q05). Spontant tänker jag att eleverna inte har rbkap för att 
använda det naturvetenskapliga (eller matematiska språket) – t.ex. använder i 
förvånansvärt liten utsträckning begrepp som kurva, linje, ökning utan pratar 
om ”diagrammen ökar” eller ”koldioxid-utsläpp och medeltemperatur i jor-
dens atmosfär” som ett svar som bör vara tex CO2 och temperatur-kurvorna 
ökar.  

 

Erhållna svar (fråga för fråga): 

Q03: ”Vad i diagrammen stöder Anders slutsats?” 

Full p: kod 11 och 12 Inga p: kod 01 och 02 

• Koldioxid mängden har ökat en stor del och att jordens medeltemperatur 
har höjts (11 eller 12) 

• Båda diagrammen stiger (11) 

• Båda diagrammen går uppåt (11) 

• Ökningen av koldioxidutsläpp ökar medeltemperatur (11) 

• Han ser det vi inte ser 

• Att växthuseffekten ökar för varje år (koldioxidutsläpp) (01) 

• Koldioxidutsläppen gör att medeltemperaturen höjs (02) 

• Både medeltemperaturen och koldioxid ut släppet ökar kraftigt samtidigt 
(11) 

• När koldioxiden ökar så ökar jordens medeltemperatur (11) 

• Ju mer koldioxidutsläpp ju högre är medeltemperaturen i jordens atmosfär 
(11) 
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• Att temperaturen ökar ju mer koldioxid som släpps ut i atmosfären(11) 

• Linjen på diagrammet(02) 

• Att ju mer CO2 det finns ju bättre hålls värmen kvar och temperaturen 
ökar 

• Båda går med en kurva uppåt (11) 

• Man ser en stadig ökning (02) 

• Att medeltemperaturen höjs. Och ju mer koldioxid som släpps ut gör att 
solstrålarna inte åker ut i rymden igen (02) 

• Koldioxid-utsläpp och medeltemperatur i jordens atmosfär (02) 

 

Q04: Ange ett exempel på en del av diagrammen som inte stöder Anders slut-
sats. Förklara ditt svar. 

Full p: kod 21 Del p: kod 11-15 Inga p: Kod 01-03 

• De två diagrammen hänger inte samman p.g.a. de ökar olika (12) 

• Under 1990 sänktes inte växthuseffekten (03?) 

• Det öker inte bara det går lite nerot också (01) 

• För att medeltemperatursdiagrammet varierar med att gå både upp och ner 
(12) 

• Där CO2 utsläppet ökar som mest, ökar inte medeltemperaturen lika 
mycket, utan stannar vid ungefär samma under några årtionden (12) 

• Medeltemperaturen är fel (03) 

• Att kurvan i diagrammen inte stämmer överens helt. T.ex. i slutet av de 
båda diagrammen så ökar kurvan för koldioxid mycket mer markant. (21) 

• Mellan 1900-1910-talet ökade koldioxid-utsläppen men medeltemperatu-
ren i jordens atmosfär sjönk (21) 

• Värmen ökade snabbare en koldioxid utsläpp (13) 

• 1940-1960 så stiger koldioxid utsläppen men medeltemperaturen sänks (21 
eller 15?) 

• Därför medeltemperaturen sjunker ett tag medans koldioxidutsläppet bara 
fortsätter att öka (13) 

• Mellan 1900-1930 höjdes koldioxidutsläppen med medeltemperaturen 
sjönk(12) 

• Temperaturen ökar för hastigt på diagrammet. (01?) 

• Han har inte tagit med bilar och skit som släpper ut koldioxid (03)för att 
koldioxiden har oftast gjort att medeltemperaturen ökat men inte i början 
på 1900-talet på grund av att där inte var mycket bilar då(15) 

• På 40-50 talet så stiger temperaturen men inte utsläppet (03) 

256



257 

• för att om temperaturen hade höjts bara pågrund av koldioxid så skulle 
temperatur diagrammet vara mer lik koldioxiddiagrammet (13) 

• Jenny har fel. Allting stöder hans slutsats. (03) 

 

Q05: Ange en sådan faktor som Jenny avser. 

Full p: kod 11-12 Inga p: kod 01-03 Ej svar: kod 99 

• En faktor är att om man sågar regnskogen så har vi inget som suger upp 
koldioxid (01) 

• Ozonlagret(12) 

• Människor(02) 

• Ju varmare, fler bränder, hastigare koldioxid ökning (12) 

• (99? Hänvisar till Q04) Grupp E 

• Som när människan andas ut koldioxid det är konstant och det kan vi inte 
förhindra men sånt som bilar kan vi förhindra (01) 

• Hon anser att man måste kolla alla faktorer innan man kan dra en slutsats 
om koldioxidutsläppen och förändringen i medeltemperatur (03) 

• XX är bäst (03 eller 99) 

• Vissa år är varmare än andra (03) 

• Isen smälter för snabbt(03) 

• Naturkatastrofer och människans utsläpp (ex. avgaser utsläpp av växthus-
gaser) (12 eller 01?) 

• Kometaktivitet och vulkanisk aktivitet (12) 

• Bilar, avgaser = negativt (12?) 

• Man måste jämföra vindar och strömmar sen tidigare (03) 

• Det kan vara så att koldioxidutsläppet inte alltid kommer öka (03) 

• Det finns fler saker som förstör miljön inte bara koldioxid(03) 

• Utsläpp och skörden av skog (01?) 

• Solen kanske, den skiner inte lika mycket på alla årstider (11?) 

 

Rättning av SURT REGN S447 (med hjälp av dansk rättningsmall i PISA-
rapport 2006 s. 80-82) 

Surt regn var betydligt mindre svårrättad, säkert eftersom två av uppgifterna 
var multiple choice. Dock är det återigen svårt att rätta öppna svarsalterna-
tiv och eleverna svarar inte så utförligt, tydligt och naturvetenskapligt som 
man hade önskat. 

Full poäng: 2 Delpoäng:1 Inga poäng: 0 
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Q02: Varifrån kommer luftens svaveloxider och kväveoxider? 

• Från utsläpp t.ex. bilar eller fabriker (2) 

• Kväveoxiden kommer från kväve och syre. Svaveloxid kommer från för-
bränning av svavelhaltiga ämnen som t.ex. fossila bränslen. (1) 

• Från döda djur som har död för länge sen och företag och andra avgaser 
ex.bilar flyplan eller båtar (1) 

• Svaveloxider kommer från vulkaner och kväveoxider kommer från bilar 
och övergödning (2) 

• Utsläpp (0) 

• Det kommer från avgaserna ur bilarna (2) 

• Inget svar (0) 

• Från bergen och vattnet (0) 

• Från byggnader raffinaderier och kanske andra industriella byggnader (0) 

• Svaveloxider = våra förbrända produkter. Kväveoxider = vid förbränning 
när luftens kväve reagerar med syreatomer (2) 

• Svaveloxider uppstår genom förbränning av bränsle och det gör även kvä-
veoxider (2) 

• De kommer från utsläpp från bilar, fabriker (2) 

• Inget svar (0) 

• Då surt regn innehåller svaveloxider & kväveoxider och det möter luften 
bildas gaser (0) 

• Inget svar (0) 

• Utsläpp, växthuseffekten (0) 

• Surt regn (0) 

• Giftiga utsläpp (0) 

• Kemiskt utsläpp och dumpat material från fabriken (0) 

 

Q05. Förklara varför eleverna tog med detta steg i sitt experiment. 

• För att visa att det inte händer nåt när vattnet inte är surt (2) 

• Inget svar  

• För att eleverna ville se om det fretas i rent vatten som det gjorde i surt vat-
ten (2 eller 1?) 

• För att jämföra vad som händer med vanligt vatten (1) 

• För att se vad som händer i neutral vätska(2) 

• För att se om nånting löses upp igen i destillerat vatten (0?) 

• ? (0) 

• För att se skillnaden mellan olika vätskor påverkar marmor (1) 
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• För att kolla så inget hände när man la det i destillerat vatten (2?) 

• De vill se om vanligt vatten också förändrar på marmorn (1) 

• De ville testa hur marmor reagerade på regn/vatten som inte var förorenat 
(1) 

• Därför de ville se om de hände någonting (0) 

• Vad det skulle bli för skillnad om de ej hade använt vinäger i marmorn (1) 

• För att jämföre (1) 

• Se vad det var för skillnad mellan vinäger och vatten (1) 

• Alla sorters vatten gör inte så att marmorn fräter (0) 

• För att bekräfta att det är det sura regnet som orsakat skadan på marmorn 
(1) 

• Dem ville kolla om det bara var regnet som orsakade det eller om det var 
det sura i regnet (2) 

 

SOLSKYDDSMEDEL S447 (Rättning ej utförd. Engelsk rättningsmall) 

Q05. Kod 2: Full p. Kod 1. Delvis p. Kod 0. Annat svar 

Avgivna svar: 

• B. För man bränner sig av mineralolja men det gör man ej av zink 

• C. Solnumret är starkare ju högre siffra. 

• A. Mineraloljan släpper genom det mesta av solljuset och zinkoxid stänger 
ute nästan allt solljus.  

• B. För ZnO är inget solsskyddsmedel. 

• A. Därför att det stämmer ihopa med förklaringen att M släpper in all sol-
ljus medans ZnO släpper knappt in nåt solljus alls. 

• C. 

• A. För att mineraloljan släpper igenom mest, alltså bleknar pappret fortast 
under det och tvärtom med zinkoxiden. 

• D. Det blir mer och mer mörkare. 

• A. Zinkoxid ska var mörkast och mineraloljan ska vara ljusast för att de är 
de som är olikast. Mineraloljan släpper nästan in allt solljus och zinkoxid 
släpper nästan inte in något. 

• A. För dom tre hålen har utsatts för lite solljus och dom ligger bredvid var-
andra på nedre raden. 

• Vi hittar inget mönster. 

• Vi kan inte denna. 

• B. För att den börjar som mörkgrått och blir ljusare och ljusare. Till sist blir 
den vit som det står i texten. 

• D. För man ser att prickarna blir ljusare. 
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