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Abstract

This thesis focuses on students’ perspectives on environmental education
and is based on three case studies. The aim is to explore and describe the
students’ interpretations of, and learning about, ecology and
environmental issues. The students’ learning processes are analysed from
an intentional perspective, i.e. a perspective which takes into account the
students’ educational aims defined as projects.
    In the first case study interviews were carried out with six first-year
civil engineering students following a compulsory course in Ecology. In
the second case study the dialogue between a group of four biology
students was tape-recorded while they were working on a task on
environmental audit reports. The third case study was based on interviews
with six postgraduate students regarding their interpretations of
environmental research and the task of writing a thesis.
    In all the three cases the students interpret a cultural context concerning
values. The three case studies show the way values and emotions become
an aspect of the learning process and reveal the students’ difficulties in
differentiating between values and descriptions of phenomena. This is
analysed and explained in relation to the students’ various projects that
come into conflict in the educational setting. The differences among the
three groups of students can be explained as a difference in the students’
ability to identify various kinds of projects, and the students’ possibilities
of choosing between the projects.

Key words/phrases: students’ learning in environmental education,
intentional perspective, task, context, project, differentiation.
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1. Inledning

Inom svensk högskola idag erbjuds studenter miljöundervisning
och möjlighet att bedriva miljöforskning. Antalet miljökurser har
ökat de senaste åren, liksom även utbildningsprogram som ger en
filosofie kandidatexamen eller magisterexamen (Högskoleverket,
2001). Inriktning och innehåll i kurserna varierar; en miljökurs kan
vara en grundkurs riktad till flera studenter eller en specialkurs
riktad till en yrkesgrupp i fortbildningssyfte. I denna avhandling är
intresset att beskriva universitetsstuderandes möte med miljö-
undervisning och miljöforskning. Hur kan ett ämnesstoff i ekologi
och miljö tolkas och vilka svårigheter uppstår för de studerande i en
lärsituation? Vilka tolkningar ger en uppgift om miljöredovisningar
upphov till och hur löses en sådan uppgift? Vad innebär det att
skriva en avhandling i miljö? Vilka svårigheter uppstår och hur
hanteras dessa?

I avhandlingen finns också ett mer övergripande intresse för
kunskapsbildning. Kunskapsbildning ses i denna studie som en
process av differentiering (Halldén, Petersson, Scheja, Ehrlén,
Haglund, Österlind & Stenlund, 2002). Differentiering innebär att
individen förmår skilja mellan olika sammanhang för tolkning av
ord, fenomen eller händelser där dessa ges specifika innebörder. Ett
ord som ’miljö’ kan t ex ha helt olika betydelse i ett biologiskt
sammanhang, i ett ekonomiskt eller i ett tekniskt-praktiskt. Att
urskilja sådana betydelseskillnader är en viktig aspekt av
lärprocessen. Ett övergripande syfte i denna avhandling är att
undersöka de studerandes lärande om miljö som en sådan
differentieringsprocess.
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1.2 Miljöundervisning i högre
utbildning

’Miljö’ och ’miljöundervisning’ kan definieras och utformas på en
rad olika sätt: som ett tvärvetenskapligt kunskapsfält som t ex
rymmer både samhälls- och naturvetenskap eller endast någon av
dessa, eller som en aspekt som integreras i något ämne. Nationella
direktiv som gäller miljöundervisning i högre utbildning gavs i
1997 års budgetproposition (1997/98:1). Där föreslås att ”målet bör
vara att behandla miljö- och resursfrågor i universitets- och
högskoleutbildningar så mycket som motiveras av den verksamhet
utbildningen förbereder för” (ibid. s.106).

År 2001 fick Högskoleverket i uppdrag att göra en ’landsrapport’
och redogöra för hur universitet och högskolor i landet arbetar med
hållbar utveckling1. Studier genomfördes samtidigt i alla länder runt
Östersjön efter att ländernas utrikesministrar 1998 enades om en
Agenda 212 för regionen, inom jordbruk, energi, fiske, skog,
industri, turism, transporter och fysisk planering. Våren 2000
beslutades att även utbildning skulle ingå i en Agenda 21 för
östersjöområdet. Enligt rapporten (Högskoleverket, 2001) har
antalet kurser i miljövetenskap eller kurser med miljöinriktning
ökat drastiskt mellan åren 1996-2001. Detta gäller både inom
grund-, magister- och forskarutbildningen. I en sökning bland
kurser och utbildningsprogram på Högskoleverkets hemsida
www.studera.nu i mars 2001 gav ordet ’miljö’ 762 träffar och

                                                  
1 Begreppet ’hållbar utveckling’ (sustainable development), som omnämns i
dokumentet Agenda 21, har kommit i bruk sedan det användes i samband med
rapporten Vår gemensamma framtid. Rapporten lades fram av Världs-
kommissionen för miljö och utveckling 1980, även kallad Brundtland-
kommissionen, efter dess ordförande, Gro Harlem Brundtland.
2 Agenda 21 är ett handlingsprogram som antogs vid Förenta nationernas
konferens om miljö och utveckling, UNCED, i Rio 1992. I kapitel 28 uppmanas
lokala myndigheter att utveckla en ”lokal Agenda 21” vilket i Sverige har
inneburit att kommuner utvecklat lokala handlingsprogram för miljö och
utveckling. Mot bakgrund av detta kan östersjöområdets Agenda 21 ses som ett
regionalt utvecklingsarbete.
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sökkombinationen ’hållbar + utveckling’ 1354 träffar (ibid.).
Vidare har de flesta högre lärosäten antagit en miljöpolicy eller
policy för hållbar utveckling i vilken miljöundervisning utgör ett
åtagande.

Enligt den surveyundersökning bland landets högre lärosäten som
genomfördes som underlag för Högskoleverkets rapport (HSV,
2001) ger tre av de 37 lärosäten som ingick i studien introduktions-
kurser om hållbar utveckling som är öppna för alla studenter och
flera är under planering. Introduktionskurser för vissa grund-
utbildningsstudenter gavs på 14 lärosäten medan 16 lärosäten angav
att aspekter av miljö eller hållbar utveckling integrerades i
grundkurser. Vidareutbildning gavs också av 24 lärosäten som även
erbjöd särskilda fortbildningskurser för olika yrkesgrupper.

Miljöundervisning ges också som program om 120 eller 160 poäng.
Utgår man från ’miljövetenskap’ som en sammanfattande
beteckning på miljöutbildningar så finns utbildningsprogram i
miljövetenskap om 120/160 poäng vid exempelvis Göteborgs
universitet, Högskolan i Kalmar, Linköpings universitet, Malmö
högskola och Mälardalens högskola. Det finns också ingenjörs-
utbildningar med inriktning mot miljö, som t ex Ekoteknik-
programmet på Mitthögskolan eller Miljödriven design och
management på Högskolan i Kalmar. Slutligen kan också miljö
integreras i olika ämnen utan att dessa rubriceras som miljökurser.
Undervisningen och läraren kan i högre eller lägre grad knyta an
innehållet till exempelvis olika miljöeffekter som en verksamhet
medför och olika åtgärder som krävs för att förbättra dessa.

1.2.3 En blick framåt

I Högskoleverkets rapport (2001) har lärosätena också svarat på
frågan om framtida undervisning och forskning om hållbar
utveckling för de närmaste 3-5 åren. Samtliga lärosäten angav att
undervisning och forskning kommer att öka och att detta främst
gäller på grundutbildningen. Endast några få uppgav att nya kurser
kommer att utvecklas. Det troliga är, uppgav man, att ökningen sker
genom att hållbar utveckling integreras i ordinarie kurser.
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1.2 Miljöforskning

Enligt en rapport om svensk miljöforskning (Naturvårdsverket,
2000) fanns 1998 ca 19 000 helårsverken forskande personal bland
de 26 svenska lärosäten som ingick i rapporten. Detta innebär att ca
9% av den totala forskningen utgörs av miljöforskning. I rapporten
konstateras vidare att den institution som bedriver mest miljö-
forskning, drygt 45 %, är Sveriges Lantbruksuniversitet.

I juni 1997 uppdrog regeringen åt Forskningsrådsnämnden (FRN)
att utveckla och konkretisera ett svenskt program för forskning till
stöd för en hållbar utveckling. I utredningens huvudbetänkande
(FRN, 1998) ges en översikt av pågående miljöforskning. När det
gäller socio-ekonomiska och kulturella aspekter på forskning om
hållbar utveckling skriver utredningen att forskningsbehoven är
fördelade på huvudsakligen två områden. För det första konstateras
att ”en stark allmän stimulans” krävs för att samhällsvetenskaper
och humaniora ska ta sig an forskningsfrågor rörande miljö och
’hållbar utveckling’ (sustainable development). Utredningen pekar
på följande aspekter som angelägna för samhällsvetenskaperna och
humaniora att fokusera på:

”Det gäller särskilt de perspektiv som visar hur inflätade
miljöfrågorna är i sociokulturella förhållanden som rymmer
djupgående värderings- och intressekonflikter. Miljö-
problemen behöver bli beforskade i hela sin kulturella och
sociala komplexitet för att kunna bidra med kunskap för
hållbar utveckling.” (op. cit. s. 32)

För det andra anges i utredningen att sådan forskning bör stimuleras
som kopplar samman olika kunskapsfält inom samhällsvetenskap
och humaniora, men också dessa discipliner med naturvetenskap
och teknik. I utredningen skriver man att det krävs mer kunskap om
”kopplingen mellan naturresursbasens samhälleliga användning
(det materiella) och de kulturella drivkrafterna och sätten att
organisera sig (det symboliska). (ibid. s. 33).
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I de avslutande raderna i Högskoleverkets rapport (2001)
kommenteras dagens miljöundervisning och miljöforskning i
relation till termen hållbar utveckling. Dessa rader kan tolkas som
att dagens miljöundervisning och miljöforskning främst är inriktad
på miljö i betydelsen natur- och miljöproblem. Detta speglar, enligt
rapporten, en allmän syn på innebörden av hållbar utveckling i
samhället.

”The concept of sustainable development as a perspective of
environmental, social and economic awareness linked with
ethical responsibility for the future is not yet integrated in
Sweden, neither in the public opinion nor in the academic
debate. Although focus has changed from a reactive to a
proactive position, sustainability is still regarded as a sector
field mainly concerning environmental issues. On this, the
universities seem to follow the development in society as a
whole.” (op.cit. s. 30)

1.3 Avhandlingens uppläggning

I detta första kapitel redogör jag för tidigare forskning om
studerandes attityder, kunskaper och lärande om miljö.
I Kapitel 2 presenterar jag den teoretiska bakgrunden och den
forskningsinriktning som studiens frågeställningar och analys utgår
från.
I Kapitel 3 preciseras studiens syfte.
I Kapitel 4 presenteras metoder för studien.
I Kapitel 5, 6 och 7 presenterar jag de tre fallstudierna. I den första
analyseras intervjuer med sex teknologer och deras tolkningar av en
kurs i ekologi och miljö. I den andra analyseras en grupp
biologistuderandes tolkningar av en uppgift om miljöredovisningar.
I den sista fallstudien redovisas och analyseras intervjuer med sex
forskarstuderande med inriktning på miljö. Deras forskarstudier
analyseras med avseende på de ’problem’ de söker lösa och de
’projekt’ som doktoranderna försöker realisera.
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I Kapitel 8 sammanfattar, analyserar och jämför jag respektive
studentgrupps tolkningar och lärande i ett intentionellt perspektiv.
I Kapitel 9 diskuteras resultaten i relation till tidigare pedagogisk
forskning om miljöundervisning, till avhandlingens teoretiska
perspektiv samt till miljöundervisning.
I Kapitel 10 ges en sammanfattning av avhandlingen på engelska.

1.4 Forskning om miljöundervisning

I följande avsnitt presenteras forskning om miljöundervisning i
syfte att ge en bild av de olika riktningar och intresseområden som
finns. Inom området finns också en diskussion av, och en kritik
mot, bristen på reflektion kring forskningens ontologi, epistemologi
och metodologi. Den forskning som redovisas är av relevans för de
empiriska studier som ingår i avhandlingen, och tolkningen av
dessa, och rör undersökningar om studerande och studerandes
lärande i miljöundervisning.

1.4.1 Forskning om studerande och
studerandes lärande i miljöundervisning

Vilken kunskap finns idag om de studerande som möter och erfar
miljöundervisning och vilken kunskap finns om det lärande som
sker inom ramen för sådan undervisning?

Forskning om de studerande och de studerandes lärande3 har främst
fokuserat på:
1. kunskap, attityder och beteenden visavi miljöfenomen eller

miljöproblem.
2. lärande  som en effekt av ny (och inte reguljär) miljö-

undervisning. I utvärderingar har elevers kunskap om olika
fenomen analyserats före och efter ett undervisningstillfälle.

                                                  
3 För en kritisk belysning av empiriska studier, publicerade på engelska åren
1993-99 om studerande och studerandes lärande, se ”Learners and Learning in
Environmental Education: a critical review of the evidence” av Rickinson, 2001.
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Dessa studier är kvantitativa och söker mäta samband mellan
orsak (undervisning) och verkan (lärande).

3. studerandes erfarenheter och upplevelser av miljöundervisning.
4. lärande om miljö som en kunskapsbildningsprocess (jfr

punkt!2).

Av de olika forskningsinriktningar som tecknats ovan har
undersökningar om studerandes erfarenheter av miljöundervisning
och forskning om lärprocessen, punkt 3 och 4, introducerats under
90-talet. Under samma tid har studier genomförts om hur attityder
till miljö och lärande om miljö förhåller sig till varandra och
påverkar varandra (jfr punkt 1).

1. Studerandes kunskaper, attityder och beteenden visavi
skilda miljöfenomen

I syfte att undersöka och jämföra elevers kunskaper om skilda
miljöfenomen med faktisk och naturvetenskaplig kunskap har
surveyundersökningar genomförts i flera länder (Gomez-Granell &
Cervera-March, 1993; Gambro & Switzky, 1996; Ivy, Lee &
Chuan, 1998). Ytterligare studier har genom enkäter och/eller
intervjuer valt ut enskilda miljöfenomen eller miljöproblem och
undersökt unga människors förståelse av dessa. Ett exempel är
studier av Boyes & Stanistreet (1993, 1994) vilka undersökt
gymnasielevers naturvetenskapliga kunskap och begreppsförståelse
om växthuseffekten och ozonskiktförtunning. Dessa studier visar att
eleverna blandar ihop de olika miljöproblemen och förklarar det
ena problemet, hål eller förtunning av ozonskiktet, som orsak till
växthuseffekten (ibid.). Vidare studier av Boyes & Stanistreet
(1998) visar att gymnasieelever anger att både växthuseffekten och
ozonskiktsförtunning kan orsaka hudcancer och författarna skriver
att ”/…/ in the minds of many [students] the two environmental
phenomena are almost one and the same thing”(op.cit. s. 34).

Forskning om studerandes attityder och skattning av hur allvarliga
olika miljöfenomen är, har genomförts i olika delar av världen.
Resultat från denna forskning visar på skillnader i ungdomars
uppfattningar om vilka miljöproblem som är allvarligast; i
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Storbritannien, Australien och Singapore anses ozonskikts-
förtunning vara allvarligast, medan vatten- och luftföroreningar
intar denna plats hos ungdomar i övriga Europa och USA. Men
dessa studier har inte specifikt intresserat sig för frågan varför de
studerande anser vissa fenomen vara allvarligare eller farligare än
andra. I en undersökning av Prelle & Solomon (1996) inkluderas
denna aspekt. Grupper av elever om 14 år i Tyskland och England
ombads peka på de tre allvarligaste miljöproblemen ur en lista om
nio stycken. De ombads sedan att skriva ner varför dessa
uppfattades som allvarligast. Svaren analyserades sedan med
avseende på om personerna angett skäl som var känslomässiga eller
kunskapsbaserade, och vidare om denna kunskap var korrekt eller
felaktig. Studien visade att de tre allvarligaste problemen som
angavs var ozonskiktförtunning, regnskogsskövling och hot mot
djur och natur (wildlife) och att de första två problemen relaterades
till fakta, ofta felaktiga, medan det sista relaterades till emotionella
argument. Prelle & Solomon (1996) kommenterar resultaten:

”In first place they showed clearly how very different in
emotional tone, cognition and invitation to act these nine
issues appeared to be to the students. No simple overall
modell, cognitive, social or moral, seemed likely to
encompass all this diversity.” (op.cit. s. 99)

Forskning om ungdomars attityder visar att de generellt sett har
positiva attityder till miljöfrågor och åtgärder av miljöproblem.
Dessa undersökningar består av enkätstudier där de svarande har
kunnat kryssa i sina attityder på en skattningskala eller instämt i
olika påståenden. Kuhlemeiers et al. (1999) undersökning av drygt
9000 elever i gymnasieåldern visar att ”57% of the students had,
according to our definition, a positive to very positive
environmental attitude” (op. cit. s. 10). I några av dessa studier
(Chan, 1996; Conell, Fien, Sykes & Yencken, 1998; Ivy, Lee &
Chuan, 1998) framkommer också resultat som möjligen motsäger
en generell bild om ungdomars positiva attityder. T ex visar Ivy et
al. (1998) i en studie om ungdomars attityder i Singapore att
miljöproblem som var närmre knutna till de deras vardag
uppfattades som mindre angelägna. Det gällde särskilt aspekter som
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rörde bilar. En möjlig förklaring till detta ger författarna och
hänvisar till att varje singaporeans dröm är att äga en bil. Rickinson
(2001) kommenterar forskning om attityder och skriver att:

”Such variability in attitudes and viewpoints seems a crucial
topic for further research exploration, not just in terms of
more empirical investigations, but also (perhaps more
crucially) through a wider conceptual consideration of the
nature of the ’environment’, as well as the ’attitiude’, part of
environmental attitudes.” (op. cit. s. 256)

I Harts & Nolans forskningsöversikt A Critical Analysis of
Research in Environmental Education (1999) presenteras forskning
om miljöundervisning utifrån en indelning i kvantitativa/kvalitativa
studier, deskriptiva rapporter av exempelvis policydokument,
riktade undersökningar om t ex lärares eller barns föreställningar
om miljö, publikationer rörande teoretiska och filosofiska diskus-
sioner om metodologi, epistemologi och ontologi samt en kategori
gällande litteratur som fokuserat på teoretiska frågor om forskning
om miljöundervisning och dess relation till praktiken. Samman-
ställningen visar på ett skifte över tid där forskningen på 70- och
80-talet dominerades av ”applied science methods” och en
positivistisk tradition där individen betraktas som ett passivt objekt.
Under 90-talet kan ett skifte av perspektiv urskiljas: individen
betraktas som ett subjekt och lärande som en aktiv process (Hart &
Nolan, 1999; se även Rickinson, 2001).

2. Lärande som en effekt av miljöundervisning

Forskning om studerandes attityder, kunskap och beteenden som en
effekt av undervisning sammanfattas och diskuteras i Harts &
Nolans (1999) liksom Rickinsons (2001) forskningsöversikter.
Dessa undersökningar avser att mäta undervisningen (oberoende
variabel) och dess effekt med avseende på kunskap, attityder och
beteenden (beroende variabel) genom före- och efterstudier i form
av enkäter eller intervjuer. I korthet visar resultat från denna
forskning att undervisning påverkar studerandes kunskaper om
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miljö och förändrar deras attityder till olika miljöfenomen positivt.
Hart & Nolan (1999) påpekar dock:

”This sounds like common sense – putting people through an
environmental educational experience increases their
awareness. However, ’awareness’ of what remains a
problem. /…/ Knowledge and affect are related. We simply
don’t know how. ” (op. cit. s. 8).

Vidare riktas kritik mot resultaten med avseende på svårigheterna
att visa vad som i undervisningen har varit påverkansfaktorer.
Resultaten beskriver skillnader mellan kontroll- och testgrupp men
förklarar eller belyser inte skillnader mellan individer inom
testgruppen (Rickinson, 2001). I kritiska ordalag kommenterar Hart
& Nolan (1999) hela denna forskningsriktning:

”As we will see from other genres of environmental
education research which have emerged in the 1990s,
solutions to problems of rigour or criteria or standards lie not
so much in method as in the research questions themselves.
Perhaps we are not asking the right questions, or perhaps our
questions are unanswerable if couched in terms of methods
which rely solely on controls and variables. Although some
important questions may require rigorous statistical analysis
within carefully constructed thoughtful experimental designs,
others cannot be approached in this manner and require
alternative methods.” (op. cit. s. 9)

Till denna kritik kan adderas Zimmermans genomgång av forskning
i Knowledge, Affect4, and the Environment: 15 years of research
(1996) rörande forskning mellan åren 1979 och 1993. Resultatet
visar på en etnisk skillnad i fråga om attityder till natur och djur,
liksom en skillnad mellan kön där mäns kunskap i ekologi var
större än kvinnors, medan kvinnors attityder till miljöproblem och
intresse för att agera var högre. I Zimmermans översikt ingår ett
femtontal studier från 1979 till 1993. Även senare forskning (se t ex

                                                  
4 I översikten används orden ’affect’ och ’affection’ liksom ”attitude”,”concern”,
och ”awareness.” Jag förstår denna terminologi som främst en indelning mellan å
ena sidan kunskap (kognition) och å andra sidan känslor och värderingar.
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Connell et al., 1999) har visat en skillnad mellan könen i attityder
till miljö. Zimmerman (1996) avslutar forskningsöversikten med att
ställa en rad frågor angående sambandet mellan kunskap och
attityd.

”Although it has been shown that intervention programs can
increase knowledge and attitudes, how does existing attitudes
relate to knowledge acquisition? Does the pattern of males
displaying more knowledge and females displaying more
positive affect and concern influence this performance? It is
likely /…/ that the relationship between knowledge and
affect is a complex one.” (op. cit. s. 43)

Zimmerman påpekar vidare att de etniska skillnader som
forskningen redovisat, och som förklaras utifrån kultur och skilda
värderingar, möjligen borde förstås utifrån ett socio-ekonomiskt
perspektiv och skilda ekonomiska intressen och behov.

Slutligen har också en diskussion väckts bland forskare inom
området miljöundervisning om fokuseringen på kunskap och
forskningens inriktning på studerandes naturvetenskapliga kunskap
och en föreställning om att det är denna kunskap som ligger till
grund för studerandes handling och utveckling av positiva attityder
(se t ex Gough,1999; Hart & Nolan, 1999; Rickinson, 2001). Gough
(1999) menar att i forskningen om miljöundervisning finns,
implicit, antaganden om att människors handlingar visavi miljö-
problem är att se som en konsekvens av kunskap. Att denna
kunskap också är naturvetenskaplig kunskap, som exempelvis
kunskap i ekologi, är också ett förgivettagande som Gough vänder
sig emot. Även Rickinson (2001) pekar på det starka inflytande
som naturvetenskaplig undervisning utgör. Forskarna är ofta lärare
med naturvetenskaplig bakgrund och de slutsatser som dras utgörs
ofta av förslag till strategier för lärare. Till inläggen i denna
diskussion kan knytas kritik som Robottom och Hart (1993)
tidigare formulerat och som gäller forskningens brist på reflektion
kring kunskapsteoretiska, etiska och ontologiska aspekter. De anser
att det är angeläget att dessa aspekter uppmärksammas och
diskuteras. Risken finns annars att forskningen omedvetet stödjer,
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istället för att problematisera, utgångspunkter för miljöunder-
visningen i den praktik den avser undersöka.

3. Studerandes erfarenheter och upplevelser av
miljöundervisning

Till beskrivningen om forskningens olika inriktningar kan slutligen
läggas ett begynnande intresse för att söka förstå miljöundervisning
ur den studerandes perspektiv. Hur erfar och uppfattar elever
miljöundervisning? Undersökningar om studerandes erfarenheter
har inriktats mot elevers uppfattningar om skolans miljöunder-
visning samt elevers erfarenheter av olika lärsituationer, som
exempelvis exkursioner. En intervjustudie av Connell et al. (1999)
visar att australiensiska elever har positiva uppfattningar om
miljöundervisningen. De lyfter särskilt fram engagerade lärare samt
sitt eget intresse för ämnen som geografi och naturvetenskapliga
ämnen som orsak till sin positiva hållning. I intervjuerna finns
också utsagor om vad som uppfattats som negativt eller vad som
saknats i undervisningen. Eleverna anger exempelvis att det är för
lite miljöundervisning i ämnen som inte är naturvetenskapliga. De
önskar sig också mer praktisk erfarenhet.

Två studier som närmare undersökt studerandes uppfattningar av en
undervisningssituation (Lai,1999; Rickinson,1999) lyfter fram den
lärande som en aktiv uttolkare av lärsituationen och fokuserar
individuella skillnader i erfarenheter. I Rickinsons (1999) studie
presenteras två elevers mycket olika förståelse av en skrivuppgift i
geografi om regnskogen och om människorna som lever där,
Kayapo indianer. Eleverna uppfattade identiska inslag i under-
visningen olika: en introducerande video om indianerna var
spännande och underhållande enligt en av eleverna, men tolkades
av en annan elev som fattig på information. En uppgift att skriva
poesi blev en träning i kreativt skrivande för den ena eleven men
för den andra eleven handlade uppgiften om inlevelseförmåga och
träning i att se livet från indianernas perspektiv. Lais (1999)
intervjustudie med elever i motsvarande en svensk gymnasieskola i
Hong Kong om deras uppfattningar före och efter en exkursion i
ämnet geografi visar hur en utflyktsdag med lärarledda turer på
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förmiddagen och eget arbete på eftermiddagen uppfattades olika av
eleverna.

4. Studier av lärande som en process

I det föregående avsnittet redogjordes för forskning inriktad på
lärande som en effekt av undervisning. I följande avsnitt redovisas
de studier som istället studerat lärande som en process. Dessa är
mycket få inom området, med reservation för att det finns
undersökningar som inte publicerats i vetenskapliga tidsskrifter
eller verk, eller på engelska. I en undersökning av Emmons (1997)
studerades utvecklingen av en grupp ungdomars uppfattningar om
naturen, deras attityder till djur samt intresse och empati för dessa.
Ungdomarna intervjuades före, under och efter en lägerskola i
regnskogen i Belize, Centralamerika. Dessa ungdomars före-
ställningar om naturen, och skogen, som en hotfull plats med farliga
djur kom att förändras positivt under den veckolånga vistelsen. I sin
förklaring till resultatet anger Emmons tiden, en vecka, som orsak
till att ungdomarna kände mindre rädsla för naturen. En
begränsning i studien, som Emmons själv påpekar, var att en senare
uppföljning av resultaten inte gjordes när ungdomarna väl var
tillbaks i vardagen. Ytterligare en studie, med inriktning på
lärprocessen (Mason & Santi, 1998) men med fokus på
begreppsförändring, visar på ett samband mellan begrepps-
förändring och metakognitiva samtal mellan elever rörande
förståelse av växthuseffekten.

I ett temanummer om miljöundervisning i tidsskriften International
Journal of Science Education (2002) presenterar Grace & Ratcliffe
en studie om hur elever i 16-årsåldern använder vetenskapliga
respektive personliga värderingar vid beslut rörande bevarande-
biologi, d v s teori och praktik rörande bevarandet av den bio-
logiska mångfalden av arter. I undersökningen fick inledningsvis en
grupp experter på området bevarandebiologi sammanställa en lista
med de viktigaste biologiska begreppen som teorier om bevarande
vilar på. Även lärare till de elever som ingick i studien, samt
ytterligare fjorton lärare, fick ange de begrepp som de uppfattade
som relevanta för att föra en diskussion i ämnet. De ombads även
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ange vilka av dessa de trodde att eleverna skulle tillämpa i
beslutsfattandet. Forskarna spelade sedan in gruppsamtal med
tjugofyra grupper om 4-6 elever där eleverna samtalade om två
autentiska fall som handlade om bevarandet av elefanter i Afrika
och lunnefåglar i Storbritannien, två arter som är utrotningshotade.
Studien visar att eleverna initialt använde biologiska begrepp i
diskussionen men att de egna värderingarna successivt kom att
dominera beslutsfattandet. Grace & Ratcliffe tar upp svårigheten
med att definiera och skilja biologiska påståenden från värderande,
eftersom ”aspects of value systems are often founded upon basic
scientific principles (op. cit. s. 1159). Vidare poängterar de att
bevarandebiologin utgår från värderingar när det gäller biologisk
mångfald, antingen antropocentrisk, d v s användbar och värdefull
för människan, eller ekocentrisk och då värdefull i sig.

I de undersökningar som redovisas ovan finns ett gemensamt fokus
på lärprocessen och hur olika aspekter av den, som attityd, känsla
och kunskap, kommer till uttryck i intervjuer eller observerade
gruppövningar.

1.4.2 Forskning i Sverige

Genomgången ovan har endast presenterat internationell forskning.
Avhandlingar i Sverige om miljöundervisning har lagts fram de
senaste åren och visar på ett brett spektrum av forskningsintressen
(Axelsson, 1997; Alerby, 1998; Carlsson, 1999; Lindhe, 1999;
Wickenberg, 1999; Hansson, 2000; Ekborg, 2003). Exempelvis
anlägger Wickenberg ett rättssociologiskt perspektiv och beskriver
framväxten av miljöundervisning i Sverige och dess villkor, medan
Ekborg har undersökt lärarstuderandes begreppsbildning i
naturvetenskap i en longitudinell studie. I två av dessa avhand-
lingar, Carlsson (1999) och Ekborg (2003), är fokus för forskningen
studerandes lärande, d v s de studerandes kunskapsbildning om
naturvetenskapliga begrepp.

I Carlssons avhandling Ecological understanding (1999) intervjuas
lärarstuderande i olika situationer som alla syftar till att tydliggöra
deras kunskap om ekologiska begrepp och studenternas relation till
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naturen. En sådan situation är ett samtal om ”rymdskeppet” där
studenterna ombeds planera för en resa ombord ett rymdskepp med
100 personer och utan begränsning i storlek. Resan beräknas pågå i
6 000 år och frågan studenterna skulle besvara var: ”What will you
bring with you?” (op.cit. s. 82). Svaren är kategoriserade med
avseende på begreppet ’recycling’ som är centralt inom ekologin. I
en av kategorierna tar några studenter upp att människor ombord
kommer att dö och måste begravas någonstans. Kan dessa ses som
potentiella källor av näringsämnen? En av studenterna säger:

”But, if seen in a practical way, everything in the human
body is recyclable, so, if one doesn’t have any ethical
considerations, one might just bury into the soil and let
biology, well, take care of it in its own way.” (op. cit. s.133).

Citatet ovan har lyfts fram här för att peka på en etisk aspekt som
aktualiseras av den studerande. Att beakta den etiska aspekten, som
studenten gör, är att reflektera över människan och hennes
organisation av tillvaron i kulturell bemärkelse. Det som studenten
talar om i utsagan, ’människans kropp’, kan därmed ses både i ett
biologiskt och kulturellt perspektiv.

I Ekborgs (2003) avhandling Naturvetenskaplig utbildning för
hållbar utveckling? presenteras en longitudinell studie om en grupp
lärarstuderandes kunskapsbildning om naturvetenskapliga begrepp
under deras utbildningstid. I studien ingår också en fråga som rör
etik. Utifrån en artikel i Sydsvenska Dagbladet om återvinning av
värme från ett krematorium till fjärrvärmenätet har Ekborg
undersökt hur studenterna argumenterar inför ett samhällsproblem
och hur de använder naturvetenskaplig kunskap i argumentationen.
Intervjuer med studenterna om artikeln genomfördes vid tre
tillfällen under utbildningen och resultaten visar att studenternas
uppfattning i frågan i stort sett inte förändras över tid. Studenter
som inledningsvis ansåg återvinning av värme från krematoriet
obehagligt eller onaturligt vidhöll den uppfattningen. De natur-
vetenskapliga argumenten för en återvinning anser dessa studenter
vara vettiga men känslan av obehag kvarstår och några av
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studenterna säger ”att det finns en skillnad på ett natur-
vetenskapligt synsätt och ett mer känslomässigt.” (ibid. s. 217)

Aspekter rörande etik och känsla aktualiseras också i en
magisteruppsats (Lundholm, 1998) som beskriver en grupp
högskolestuderandes tolkning och lösning av en uppgift om
miljöaspekter på kärnkraft. Förutom att resonera kring uppgiftens
samhällspolitiska aspekter och kärnkraftens vara eller inte vara och
hur den ska ersättas med alternativa energislag, så diskuterade
studenterna risker i samband med slutförvar av kärnbränsle och
pekade på den rädsla som det medför. Liksom i magisteruppsatsen
framkom också etiska aspekter, känslor och värderingar i analysen
av två fallstudier om teknologers respektive doktoranders tolkning
och kunskapsbildning om ett miljöinnehåll (Lundholm, 2001).

1.4.3 En blick framåt

I den sammanställning av forskning som redovisats har kritik från
olika forskare presenterats rörande forskningens inriktning, val av
forskningsfrågor och metodologi, såväl som implicita och
förgivettagna teorier om lärprocesser. I en sammanfattande
inledning till ett temanummer om miljöundervisning i International
Journal of Science Education (2002) ger redaktörerna en skiss av
hur framtida riktningar och möjliga forskningsfrågor kan gestalta
sig.

”In particular, three key questions about future directions for
environmental education can be identified from the titles of
the papers: ’What might learning look like?’; ’What might
teaching look like?’, and ’What might the curriculum look
like?’ Such questions might form research agendas as well as
acting as a taxonomy of some current thinking.” (Dillon &
Scott, 2002, s. 1111)

I en slutkommentar till de empiriska undersökningar, och dess olika
inriktningar och perspektiv, som genomförts under 90-talet om
studerande och lärande menar Rickinson (2001) att:
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”A key challenge, though, will be to build upon current
evidence in a way that moves beyond a concern with simply
evaluating environmental education programmes or
establishing information about students’ environmental
characteristics, towards genuinely seeking to understand
learning and the role learners play within this process.” (op.
cit. s. 308.)
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2. Teori

2.1 Kunskapsbildning i ett
konstruktivistiskt perspektiv

I detta avsnitt ämnar jag ge en teoretisk bakgrund som rör
kunskapsbildning utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv. Vidare
kommer studier inom forskning om miljöundervisning att knytas till
presentationen då dessa rör teoretiska aspekter på konstruktivistisk
forskning.

Med utgångspunkt i Piagets forskning om barns uppfattningar om
begrepp och fenomen i omvärlden och teorier om kognitiv
utveckling genomfördes under 70-talet en rad studier om elevers
common sense föreställningar rörande naturvetenskapliga begrepp,
s k alternativa referensramar (se Driver & Easley, 1978). Senare
forskning har vidare fokuserat på den begreppsförändring,
conceptual change, som undervisning i naturvetenskapliga ämnen
syftar till och på ett lärande som innebär att eleven ersätter
vardagliga föreställningar med vetenskapliga. Posner et al. (1982)
beskriver denna lärprocess som en rationell aktivitet och jämför den
med forskningens utveckling i enlighet med Kuhns teorier
(1962/1996).

Kritik mot denna syn på lärande ges av Caravita & Halldén (1994).
Istället för att se kunskapsbildning som en process där nya begrepp
ersätter tidigare framhåller de att begrepp och teorier är relevanta
givet olika sammanhang. Den vetenskapliga kunskap som skolan
syftar till att lära ut är i den studerandes perspektiv inte självklart
överförbar till vardagen. Vårt sätt att tala om världen i vardagslag
kan vara direkt motsägande till naturvetenskapens utan att det
bringar oss några bekymmer; att tala om att solen går upp och ner
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låter sig göras utan svårighet i ett vardagligt sammanhang även om
vi vet att jorden rör sig runt solen. Lärande innebär därmed att
individen identifierar de sammanhang och situationer där kunskap
brukas och utvecklar en medvetenhet om dess situerade karaktär.
Det betyder också att lärande kan ses som en process av urskiljande
av skilda meningssammanhang eller kontexter för tolkning.
Begrepp som används inom en vetenskaplig disciplin definieras
utifrån en metanivå. Den studerande har att skilja ut dessa olika
metanivåer och deras empiriska konsekvenser.

Det är inte endast inom naturvetenskapliga ämnen som dikotomin
common sense - vetenskap beskriver en viktig skillnad i elevens
möte med undervisning. Wistedt (1994a) ger exempel på skilda
kontextualiseringar inom ämnet matematik, hur elever växlar
mellan vardagliga och matematiska tolkningar av en uppgift. I
matematikundervisningen ges ofta uppgifter med
vardagsanknytning; om människor som springer ikapp, om bilar
som kör fram och tillbaka vissa sträckor, om bakning osv.
Svårigheter uppstår när eleven tolkar de tävlande i en kapplöpning
utifrån sina erfarenheter om verkliga människor som blir trötta och
som snubblar, istället för att se dem som objekt som rör sig med en
konstant hastighet. Att identifiera skilda meningssammanhang för
tolkning av en uppgift blir emellertid angeläget för att nå en
matematiskt relevant lösning.

Inom forskning om miljöundervisning och elevers
kunskapsbildning finns en etablerad konstruktivistisk inriktning,
som nämnts tidigare. Flera studier beskriver de studerandes
alternativa referensramar som ’misconceptions’ om olika
miljöfenomen (Munson, 1994; Palmer, 1995). Gough (1999) vänder
sig mot termen ’misconception’ och menar dels att den speglar ett
synsätt om vad som är given och relevant kunskap, den
naturvetenskapliga, dels att elevens kunskap inte alls behöver vara
en missuppfattning utan kan ses som konsistent och förstås som
relevant och tillräcklig utifrån den studerandes perspektiv. I sin
kritik vänder sig Gough (ibid.) exempelvis mot en tolkning av
barns uppfattningar, framlagd i Palmer, Suggate & Matthews
(1996), där man beskriver barnens uppfattningar att dinosaurer och
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’imaginery creatures’ lever i regnskogen som ’misconceptions’.
Detta kan istället ses som ett uttryck för barnens fantasi och inte en
missuppfattning av vetenskapen och Gough skriver:

”It seems equally plausible that children are simply
mobilising a different discourse and different storylines from
the interviewer – a fantasy discourse in which the prospect of
meeting a dinosaur in a rainforest (or the metamorphosis of
bottles, cans, plastics and paper into waste monsters) is just
another ’good story’.” (op. cit. s. 10).

Den konstruktivistiska forskningen med syfte att beskriva den
lärandes begreppsförståelse eller begreppsförändring
problematiseras även av Dillon & Scott (2002) som menar att denna
fokusering möjligen skapat en alltför snäv bild av individers
lärande i miljöundervisningen. De anser att den konstruktivistiska
forskningens inriktning på den kognitiva aspekten av lärande har
exkluderat affektiva aspekter, och författarna skriver därför:

”We do not really know much about how people learn. Is
there a danger that, in appealing to a constructivist discourse
of learning, we will neglect other aspects that may be as, or
even more relevant to environmental education?” (op. cit.
s.1112, kursivering i original).

I The Affective Constraints on Learning Science diskuterar Head
(1989) fokus på och intresse för den kognitiva aspekten på lärande
inom konstruktivistisk forskning. Head menar att den affektiva
sidan varit ett område som inte uppmärksammats tillräckligt i
forskning rörande begreppsbildning i naturvetenskapliga ämnen.
Med fokus på lärandets affektiva sida redogör Watts & Alsop
(1997) för en grupp universitetsstuderandes beskrivningar av sina
känslor inför ett ämne som ’radioaktivitet’ inom en kurs i fysik.
Intervjusvaren kategoriserades enligt följande:
1. students who have difficulties in learning the topic but who

make no reference to their like or dislike for the particular
material;

2. students who are inhibited in their learning through distinct
distaste for the topic itself;
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3. those who have arrived at an equilibrium between their
wariness of the issues and an informed view of the risks
involved. (op.cit. s. 359)

Författarna har i studien intresserat sig för svaren i de två senare
kategorierna. I den sista kategorin som pekar på en relation mellan
känsla och intellekt har studenternas uttalanden om ’radioaktivitet’
och deras studier om ämnet visat på en balans mellan känsla och
kunskap, mellan föreställningar om fysik och de risker som finns
rörande radioaktivitet. Resultat från undersökningen diskuteras av
författarna i förhållande till teorier om begreppsförändring som en
rationell process framlagda av Strike & Posner (1985). Watts &
Alsop menar att det en elev söker lära sig inte alltid framstår som
”fruitful and plausible”. Således sker inte begreppsförändring
endast på intellektuella grunder.

I avsnittet ovan har kritik lagts fram mot konstruktivistisk forskning
rörande barns ’misconceptions’ och en fokusering enbart på
kognitiva aspekter av lärandet, samt kritik mot att forskning rörande
den kognitiva utvecklingen, i termer av begreppsförändring, inte
beaktat den affektiva sidan. Till detta kan läggas Blacks inledande
ord i Adolescent development and School Science (1989) om
forskning om elevers alternativa referensramar och common sense
uppfattningar. Black menar att alternativa referensramar inte bara
kan förstås som annorlunda, eller som ”poor forms of cognition”,
utan som fruktbara och relevanta, givet det sammanhang och de
syften, för vilka de utvecklats. Black sammanfattar:

In summary, everyday contexts are profoundly different from
research or the teaching laboatory, and yet are both the origin
of what pupils bring to education and the destination for
what they take away. (op.cit. s. 2, min kursivering).

Att söka förstå vad de studerande bär med sig i form av erfarenheter
och föreställningar, och särskilt, hur de studerande tolkar
inlärningsstoff och handlar i en undervisningssituation givet det
syfte och de intentioner de har är fokus i denna studie.
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2.2 Lärande i ett intentionellt
perspektiv

I avsnittet ovan om konstruktivistisk forskning introducerades
begreppet kontext som en beskrivning av ett meningssammanhang.
I detta avsnitt kommer studier som undersökt studerandes
tolkningar och kontextualiseringar av ett undervisningens innehåll
att presenteras.

En skoluppgift kan väcka frågor och tolkningar som eleverna
relaterar till den begreppsrepertoar som de besitter och till den
förståelse av begrepp och teorier som aktualiseras hos eleven i
mötet med uppgiften. Uppgiften kan också aktualisera tolkningar
som rör den aktuella situationen som den studerande befinner sig i,
eller kulturen och samhällets rådande normer och värderingar. Den
studerandes tolkningar som rör undervisningsstoffet eller
uppgiftens innehåll och inramning situationellt och kulturellt
benämns, som nämnts, kontextualiseringar. I föreliggande studie är
intresset att fokusera på karaktären av de kontextualiseringar som
de studerande aktualiserar, samt att belysa dem i ett intentionellt
perspektiv. Det betyder att individens handlingar betraktas som
rimliga utifrån de mål som kan tillskrivas personen (se vidare
kapitel 4, Metod).

Den aspekt av kontextualisering som en elev aktualiserar, som rör
förståelse av begrepp och teorier, benämner Halldén (1999)
kognitiv kontext. Ett empiriskt exempel på studenters svårigheter att
finna lämplig kognitiv kontext i samband med studier i ämnet kemi
ger Halldén utifrån en studie av Norrby (1982). En grupp studenter
gavs ett diagnostiskt prov under sitt första år vid universitet. En bit
stålull placerades på en våg och studenterna ombads fundera över
vad som skulle hända om ullen antändes. Hälften av studenterna
trodde att stålullen skulle bli tyngre, hälften att den skulle bli
lättare. De facto blir stålullen tyngre eftersom syret reagerar med
järnet och ger Fe3O4. Studenternas uppfattning att stålullen skulle
bli lättare, vilket några studenter alltjämt vidhöll efter en förklaring
av experimentet, visar på en kontextualisering av uppgiften inom ett
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kognitiv kontext av common sense-begrepp. Studenternas agerande
kan förstås om vi ser till hur upplevelser av liknande fenomen
beskrivs i det dagliga livet: en brasa brinner t ex ner och försvinner.
Förutom en indelning i dikotomin common sense kontext och
teoretisk kontext, kan också skilda teoretiska kontexter i form av
olika ämnen och ämneskulturer aktualiseras av elever och lärare (se
Wistedt, 1998).

Studerandes alternativa kontextualiseringar kan också ses som
uttryck för värderingar och därmed förstås inom ramen för en
kulturell kontext. Det betyder att tolkningar ter sig rimliga, ibland
självklara, givet det samhälle vi lever i och rådande normer och
värderingar. Halldén (1999) visar hur studenter tolkar en
tentamensfråga i ämnet biologi, som rör ekologiska samband
mellan djur och växtarter, inom ramen för dagens debatt om
miljöproblem och hot om utrotning av växter och djur. Med
beaktande av dagens miljöproblem och diskussioner om
utrotningshotade arter är studenternas tolkning begriplig. Deras
kulturella kontextualisering av uppgiften i en miljödebatt rör
värdefrågor av typen: vilka arter ska leva? I Scheja (2002) beskrivs
också hur teknologer kontextualiserar sina studier och innebörden
av det första studieåret vid en teknisk högskola. Av studien framgår
att teknologerna kontextualiserar studierna på olika sätt vilket
Scheja belyser i ett intentionellt perspektiv genom att beskriva de
mål som teknologerna har.

I en magisteruppsats av Lundholm (1998) beskrivs en grupp
studerandes tolkningar av en uppgift inom ämnet fysik om
kärnkraftens miljöaspekter. Data för studien samlades bland
studenter vid Göteborgs universitet på programmet
Naturvetenskaplig problemlösning och utgjordes av
bandinspelningar av studenternas samtal om uppgiften.
Utbildningen är tvärvetenskaplig och omfattar ämnena matematik,
fysik och miljövetenskap. Resultaten från studien visar att
studenterna tolkade uppgiften inom ramen för en samhällspolitisk
och en vetenskaplig kontext. Den samhällspolitiska kontexten, som
motsvarar det Halldén (1999) benämner kulturell kontext,
dominerade när de studenterna arbetade själva i gruppen utan
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handledare och engagerade i hög grad studenterna. Inom en
samhällspolitisk kontext ryms angelägna frågor om kärnkraftens
framtid, hur Sverige ska lyckas med en avveckling, om riskerna för
olyckor och placeringen av kärnavfall för slutförvar. Denna kontext
omfattar politiska, ekonomiska, etiska och existentiella aspekter.
Förutom samhällspolitiska och vetenskapliga kontexter
aktualiserades också en rädsla hos studenterna för eventuella
kärnkraftsolyckor och därmed en emotionell aspekt. Av studien
framgår att dessa olika aspekter och kontexter inte tydliggjordes i
samtal mellan studenter och handledare. Ett exempel på detta, som
benämns kontextuell inkonsistens (Wistedt, 1993), ett begrepp som
utvecklas nedan, är hur lärare och studenter använder orden ”risk
för” en kärnkraftsolycka och ”risk vid” en kärnkraftsolycka utan att
tydliggöra betydelseskillnaderna. Studenterna talade om riskerna
för att en kärnkraftsolycka skulle ske och tog del av olika rapporter
med statistiska beräkningar för en framtida olycka. I ett samtal
mellan lärare och studenter kom risken för olyckor på tal och vad
som händer vid en olycka. I samtalet tycktes studenter och lärare
tala förbi varandra, då skillnaderna mellan risken för att en olycka
ska inträffa och studenternas oro för att detta skulle ske, och risker
vid en olycka, inte tydliggjordes.

2.2.1 Lärande som elaborering mellan och
inom olika kontexter

Om eleverna saknar förståelsen för ämnet på en metanivå, om hur
begrepp bör tolkas inom ett givet ämne, kan det innebära att ny
kunskap som eleverna tillägnar sig integreras inom en redan
existerande teoriram. I en avhandling av Pedersen (1992) kan en
sådan process av kunskapsbildning tillskrivas majoriteten av de
högstadielever som medverkade i studien och som tagit del av
biologiundervisning om Darwins evolutionslära. Några elever
förklarade evolutionen utifrån ett mekanistiskt synsätt men
majoriteten av eleverna förklarade alltjämt arternas utveckling med
teorier om naturen som ändamålsenlig och inte som mekanisk.
Pedersen skriver:
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”Byte av tankemodell verkar därför ha karaktären av ett ”köp
av ett helt förklaringspaket” samt att se en poäng i detta köp.
Poängen skulle i detta fall vara att man inser att den nya
förklaringen ger en annan typ av förklaring som man
reflekterar kring”. (op. cit. s. 176).

Frågan är om eleven ser poängen med detta ”köp”? Caravita och
Halldén (1994) menar att de olika teorierna svarar mot olika frågor
om arternas utveckling. För eleverna, såväl som för oss alla, svarar
ändamålsenliga förklaringar på eviga frågor om varför liv uppstod
på jorden och vad som är meningen med livet. Mekanistiska
orsaksförklaringar ger inte svar på sådana frågor och kan därför te
sig ointressanta och irrelevanta om de bedöms inom ramen för
existentiella frågor.

Figur 1. Different contexts for interpretation. (Bearbetad utifrån
Caravita & Halldén, 1994 s. 108.)
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Modellen ovan visar på skilda former av kunskapssystem och olika
nivåer inom dessa. Metanivån utgörs av teorier, som exempelvis
fysikaliska lagar inom en naturvetenskaplig kontext, eller ideologier
och trosföreställningar i en common sense kontext. Begrepp
(teoretiska eller common sense) hör hemma i olika kontexter och
definieras utifrån metanivån. Vidare visar modellen att begrepp
relateras till en empirisk nivå, där verkligheten i en teoretisk
kontext utgörs av data och i en common sense kontext av
erfarenheter och intryck. Den horisontella pilen som anger
”alternative frameworks” syftar på den forskning som bedrivits om
framförallt barns uppfattningar av naturvetenskapliga begrepp som
t ex ’kraft’ och ’energi’ (för en översikt se Pfundt & Duit, 2003) .

I Pedersens studie ovan hade eleverna att hantera nya
förklaringsmodeller om världen. Dock visade det sig att frågorna
som eleverna bar med sig inte hjälpte dem att identifiera denna
kunskap och de lyckades inte skilja på olika typer av förklaringar
(jämför de olika innebörderna av begreppet ’förklaring’ med
modellen, figur 1). Om denna lärprocess som en successiv
urskiljning och elaborering mellan en metanivå, begreppslig och
empirisk nivå (se figur 1) skriver Halldén (1999).

“This, what we are trying to learn, becomes intelligible when
put in context and it is the context that can make the
interpretation of the focal event plausible. This line of
reasoning suggests that learning is not to be looked upon as a
linear process, where we first learn the ”facts”, i.e. about the
empirical level or the experimental field of reference, and
then try to understand these facts, i.e. relate the empirical
level to the conceptual or model level, and then in turn to the
theoretical level. Rather, learning is to be regarded as a
simultaneously processing of these levels where the learner
is constantly oscillating between these levels”. (op. cit. s. 64)
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2.2.2 Kontextuell medvetenhet och
kontextuell inkonsistens

Att klargöra att begrepp kan förstås som en process där den
teoretiska nivån relateras till en empirisk, innebär en elaborering
inom en kontext. En elaborering mellan kontexter betyder att den
studerande tydliggör skilda metanivåer, och därmed olika
utgångspunkter, för tolkning av ett begrepp. Exempel på en sådan
elaborering genom tydliggörande av olika kontexter ger Wistedt
och Martinsson (1994) i en studie av hur fyra grupper av elever på
mellanstadiet löser en matematisk uppgift. I uppgiften beskrivs hur
en pojke, Calle, ska göra tre bokstöd av en träbit och frågan är hur
stor del av träbiten som går åt till varje bokstöd uttryckt i procent.
På en bild under texten finns en illustration som föreställer tre
bokstöd. I en av grupperna föreslår en elev, Maria, att man kunde
jämföra träbiten med 100 äpplen och kommer fram till att var och
en av de tre eleverna i gruppen skulle få 33 äpplen och 1/3 äpple.
Hon möts av motargumentet att det inte kan bli en exakt delning;
"nån får en kärna mer". Maria påpekar då att 33 1/3 % är ett
uttryck i procent för 1/3, som är exakt. Genom att elaborera inom
en praktisk kontext och dela äpplen samt pröva uppgiften inom en
matematisk kontext når Maria och gruppen ett svar som gör att de
kan hantera uppgiften matematiskt. Vad som tydliggörs i samtalet
är att ordet ”dela” har olika innebörder. Inom ramen för en praktisk
kontext är betydelsen ’skära itu’ eller ’hacka sönder’ medan det i en
teoretisk kontext betyder ’dividera’. För att identifiera och urskilja
olika begreppsliga nivåer inom en kontext krävs inte att samtalet rör
sig mellan olika kontexter. Men en mångfald av kontexter som
prövas vid tolkning av en uppgift, vilket exemplet ovan visar, kan
ge möjligheter att urskilja skilda tolkningar och pröva deras
relevans mot den aktuella situationen.

Marias tydliggörande av en matematisk och praktisk kontext kan
benämnas som kontextuell medvetenhet. Sådan kontextuell
medvetenhet visar sig också i en grupp lärares samtal om
matematikuppgifter med vardagsanknytning (Wistedt, 1993). En av
lärarna tydliggör vad som är matematiskt relevant för att förstå och
lösa uppgiften och skiljer en matematisk tolkning från en vardaglig
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och praktisk. Wistedt skriver: ”Kontextuell medvetenhet innebär att
individen kan relativisera sitt syfte och se data och tolkningsram
som ömsesidigt beroende av varandra”. (op. cit. s. 48). Kontextuell
inkonsistens däremot innebär att en elev eller lärare växlar mellan
olika kontexter utan att tydliggöra att begrepp ges en innebörd givet
ett specifikt sammanhang och en metanivå (se figur 1).

När metanivån och utgångspunkten för en tolkning relateras till den
empiriska nivån kan detta benämnas som en elaborering inom
kontexten. Om flera kontexter aktualiseras, och tydliggörs på
metanivå som skilda teorier eller premisser för tolkning, sker en
elaborering mellan kontexter. I linje med detta resonemang betyder
lärande en process av tydliggörande av utgångspunkter för tolkning
av en uppgift och utveckling av den tolkning som uppfattas som
relevant i situationen. En fråga blir då om lärande alltid är sådan
medveten process? I Pedersens (1992) avhandling om
högstadielevers kunskapsbildning om evolutionen, som tidigare
nämnts, framgår att eleverna tolkar undervisningens innehåll utifrån
en teleologisk förklaringsmodell (se ovan). Endast några få elever
förstod evolutionen på ett kvalitativt nytt sätt och bytte
förklaringsmodell. Kan vi då säga att den förra gruppen inte lärt sig
något? Under rubriken ”Ökade kunskaper om evolutionslära”
skriver Pedersen:

”Många elever ger i årskurs 9 en fylligare redovisning av vad
de vet om vår planets tillkomst och om livets utveckling på
jorden. I flera fall ger eleverna i uppsatsform förhållandevis
imponerade beskrivningar av olika förändringar som inträffat
under olika tidsperioder.” (op.cit. s. 162, kursivering i
original).

Pedersen menar att en del elever utökat sina faktakunskaper medan
andra har fått en fördjupad förståelse och kan relatera nya begrepp
till varandra. Men kunskapsutveckling består för majoriteten av
eleverna att de utökar eller fördjupar sin kunskap inom en redan
existerande teoriram av teleologiska förklaringar, och byte av
tankemodell sker ej. För att se poängen med byte av tankemodell
krävs enligt Pedersen att individen dels förmår kombinera
naturvetenskapliga resonemang, och dels inser att orsaks-
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förklaringar är en annan typ av förklaring än ändamålsförklaringar.
Men Pedersen påpekar att denna process, och byte av tankemodell,
förmodligen även bör förstås utifrån en ”emotionell beredskap”.
Pedersen skriver:

”Att efter funderingar helt ta till sig den naturvetenskapliga
orsaksförklaringen till livets utveckling handlar för en ung
människa förmodligen om mer än bara ett logiskt
ställningstagande.” (op.cit. s. 168)

2.2.3 Kontextualisering och differentiering

Kontextuell medvetenhet har beskrivits ovan som ett tydliggörande
av att begrepp har en viss innebörd relativt en metanivå och att
skilda kontextualiseringar därmed innebär att begreppen skiftar
mening. Genom en elaborering och urskiljande av olika kontexter
tydliggörs detta skifte. Detta kan också ses som en process av
differentiering (Halldén, Petersson, Scheja, Ehrlén, Haglund,
Österlind & Stenlund, 2002; Peterson, 2002). Barns uppfattningar
om astronomiska fenomen studerades av Piaget (1929/1989) och
under 90-talet har flera studier genomförts inom den
konstruktivistiska traditionen (Vosniadou, 1994;Vosniadou &
Brewer, 1992), men också i ett sociokulturellt perspektiv och i
polemik med konstruktivistisk forskning (Schoultz, Säljö &
Wyndhamn, 1997). I Halldéns et al. (2002) studie presenteras en
empirisk undersökning om barns uppfattningar av jordens form
samt en modell som beskriver begreppsförändring i termer av
assimilation och ackommodation. Istället för att begrepp och
föreställningar som barn har om jorden ersätts med nya, mer
vetenskapliga (Vosniadou, 1994) föreslår Halldén et al. att
utvecklingen kan ses som en process av assimilation av information
om jorden, himlen etc. inom en kontext, och att denna successivt
förändras, ackommoderas, och urskiljs som olika begrepp inom
skilda kontexter. Att identifiera en skillnad mellan tal om jorden
som den platta marken vi går på och jorden som en sfärisk kropp
innebär en differentiering. I Halldéns et al. studie (ibid.) ombeds
barnen rita jorden och ett av barnen, Burt, ställer frågan till
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intervjuaren: ”Vilken jord?”. Denna fråga kan ses som en
differentiering mellan olika kontexter och en kontextuell
medvetenhet i det att barnet undrar över det sammanhang i vilket
ordet ’jorden’ som intervjuaren syftar på ska fogas in.

Petersson (2002) visar i en avhandling om läkar- och
sjuksköterskestuderandes uppfattningar om ’vetenskap’, och
utvecklingen av dessa under utbildningstiden, hur de studerande
successivt urskiljer en mer allmän common sense uppfattning av
’vetenskap’ från en teoretisk. Petersson sammanfattar denna
utveckling:

”This study also indicates that students do not abandon one
conception for another that is more theoretically acceptable,
bur rather create an additional conception to explain the
phenomenon in question, and use one or the other conception
depending on situation.” (op. cit. s. 213).

2.2.4 Att tolka en ’uppgift’ som ett ’problem’

I detta avsnitt om kunskapsbildning i ett intentionellt perspektiv har
exempel på individers kontextualiseringar getts utifrån skilda
studier rörande enskilda begrepp och studiesituationer men också
utifrån en uppgift i matematik. I avhandlingen Elevernas tolkning
av skoluppgiften (Halldén, 1982) beskrivs hur gymnasielever tar sig
an och löser olika uppgifter. De tolkningar av de olika uppgifterna
som de studerande gör benämns ”problem” eller ”inlärningsmål”
(ibid. s. 57) och kan förstås som sådana utifrån de intentioner som
kan tillskrivas individen. Dessa svarar på frågor om vad individen
gör och vad han eller hon försöker åstadkomma i undervisningen.
Halldén (ibid.) skiljer vidare på olika typer av problem som den
studerande försöker lösa i uppgiftssituationen, såsom procedur-
problem och ämnesrelaterade problem. De förra handlar om
praktiska och administrativa aspekter av arbetet, som att t ex
bestämma och därmed prioritera, när, var och hur en uppgift ska
lösas eller hur ansvarsfördelningen vid ett grupparbete ska se ut.
Ämnesrelaterade problem rör istället de tolkningar som aktualiseras
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av eleverna och som kan relateras till ämnet i sig eller andra ämnen,
begrepp och teorier.

Elevers mål och syften med sina gymnasiestudier beskrivs också i
avhandlingen Rum för lärande (Wistedt, 1987). Studien redogör för
hur en grupp gymnasielever skapar möjligheter och utvecklar
strategier för ett personligt lärande utifrån egna intressen. De
problem som eleverna hanterar och som rör deras personliga
intresse benämner Wistedt intresserelaterade problem.

Forskning som jag sökt rörande elevers arbete med en uppgift som
är öppen för studenternas val och som behandlar frågor som är
kontroversiella tycks i stort sett saknas. En studie av Abrandt
Dahlgren & Öberg (2001) visar dock hur olika slags frågor,
analyserade som ”encyclopaedic, meaningoriented, relational,
value-oriented and solution-oriented”, aktualiseras av studenter i
arbetet med olika ”scenarier” på en kurs i miljövetenskap. Kursen
var en introduktionskurs till ett miljövetenskapligt program och
gavs i form av PBL-undervisning där de olika ’scenarierna’, i form
av olika bilder och text, skulle väcka och knyta an till
undervisningen. Men enligt Roth (1995) är elevers ”handling of
messey, controversial multidimensional, open questions and issues”
ett forskningsområde som inte ägnats större uppmärksamhet. Watts
& Alsop (1997) hävdar att forskning som beaktar studerandes
arbete med kontroversiella frågor som kan väcka känslor och
attityder saknas.

”There is a paucity of literature available in cases where
issues and situations cannot easily be structured – where
learners have few definite, clear-cut paths to resolution. /…/
Although there have been recent attempts there is precious
little research which tackles attitudes where teaching
attempts to address controversial issues, or those which
involve doubt, tangible costs and benefits, confidence,
interest and motivation as well as ’hot’ emotions such as
anxiety, frustration, fear and joy.” (op.ci t . s. 363)



33

3. Syfte

Avhandlingens syfte är att undersöka lärande i formella
undervisningssammanhang som en kontextualiseringsprocess där
fenomen, händelser och begrepp, här inom miljöområdet, hänförs
till skilda meningssammanhang (kontexter). Denna process förstås i
avhandlingen som en ökande förmåga hos individen att skilja
mellan kontexter av olika karaktär inom vilka enskilda begrepp och
fenomen får sin specifika innebörd – som en process av
differentiering.

Frågeställningar:
1. Hur tolkar sex förstaårsstuderande teknologer ett kursinnehåll

om ekologi och miljö, d v s hur kontexualiserar de innehållet?
2. Hur tolkar en grupp biologistuderande en uppgift om

miljöredovisningar? Vilka tolkningar av uppgiften (problem)
och kontextualiseringar aktualiseras i arbetet?

3. Hur tolkar sex doktorander forskarstudier i miljö? Vilka
’problem’ och kontextual iseringar  aktual iserar
avhandlingsuppgiften?
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4. Metod

I det föregående kapitlet beskrevs forskning om kunskapsbildning i
ett konstruktivistiskt och intentionellt perspektiv. Intresset inom
konstruktivistisk forskning är att studera individens uppfattningar
om skilda begrepp och fenomen och att betrakta den lärande som
aktiv i bemärkelsen att kunskap ses som en konstruktion och en
tolkning av omvärlden. Detta kunskapsintresse och denna utgångs-
punkt om individen som aktiv gäller även i ett intentionellt
perspektiv, men utöver det finns ett intresse för situationen och
sammanhanget i vilket individen t ex möter ett kursinnehåll eller
blir intervjuad. För att förstå vad en individ säger eller gör är
sammanhanget av betydelse. När vi lyssnar på eller iakttar indi-
viden i situationen kan vi formulera frågor om individens agerande:
vad försöker individen göra, vad försöker han åstadkomma? De
möjliga svar vi formulerar kan rimliggöra vår tolkning av
innebörden av vad individen sagt eller gjort i termer av handlingar.

I detta kapitel kommer tekniker för insamling av det empiriska
materialet och analys av materialet i termer av intentionalitet att
beskrivas. Inledningsvis diskuteras fallstudier som ansats.

4.1 Fallstudier

I avhandlingen ingår tre fallstudier och i följande avsnitt redogörs
för olika synsätt på vad fallstudier är och hur de används inom
forskning. Gomm, Hammersley & Foster (2000) skriver att termen
fallstudie vanligtvis används för att beskriva en typ av
undersökning eller forskning som står i kontrast till survey-
undersökningar och experimentell forskning.

”Experimental research often involves the investigation of a
small number of cases, but what distinguishes it from case
study is not so much the amount of data collected as the fact
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that involves direct control of variables. In experiments, the
researcher seeks to control the character of the case(s)
studied, whereas case study researchers construct cases out
of naturally occurring situations.” (op. cit. s. 3)

Enligt Yin (1994) kan fallstudier, i kvalitativa såväl som kvanti-
tativa undersökningar, definieras som explorativa, deskriptiva och
förklarande, även om gränserna mellan dessa inte alltid är tydliga
eller absoluta. Valet av fallstudie bör övervägas utifrån tre olika
aspekter: typen av forskningsfråga, möjligheten att kontrollera och
manipulera påverkansfaktorer och, för det tredje, om under-
sökningen fokuserar historiska eller nutida händelser (ibid.). Stake
(1994) beskriver en annan indelning av fallstudier, men också med
utgångspunkt i forskarens kunskapsintresse och syftet med
fallstudien, som ”intrinsic, instrumental” och ”collective” (ibid. s.
237). I en fallstudie som benämns ’intrinsic’ finns en önskan om att
nå kunskap och förståelse om fallet i sig. Det väljs inte ut mot
bakgrund av att det representerar något eller utgör ett exempel på
något slags problem eller fenomen som är av intresse. Stake (ibid.)
menar att i dessa undersökningar och denna typ av fallstudie är inte
syftet att skapa en teori. Argonauts of the Western Pacific (1922) av
Malinowski, som beskriver levnadsförhållanden och kultur bland
människor i en ögrupp i Söderhavet, anger Stake som exempel på
en ’intrinsic’ studie. I det som benämns instrumentell fallstudie är
syftet däremot att öka förståelsen av ett fenomen eller att utveckla
och förfina en teori. I en instrumentell fallstudie är därför själva
fallet av sekundärt intresse och det fungerar istället som ett verktyg
för att nå kunskap om något, ett fenomen eller någon typ av
problem. ’Collective case study’ benämner Stake den slags
fallstudier där intresset är att ytterligare kunna teoretisera kring ett
fenomen eller en population. Syftet är därmed detsamma som i en
instrumentell fallstudie men studierna är fler till antalet. Liksom
Yin (ibid.) skriver Stake att gränserna mellan vad som definierar en
fallstudie enligt någon av termerna ovan inte är absolut. Eftersom
en fallstudie kan tjäna flera syften samtidigt menar Stake att det inte
finns en klar linje mellan vad som skiljer en fallstudie som benämns
’intrinsic’ från en studie som definieras som instrumentell.
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Utöver denna beskrivning av fallstudier och de syften de tjänar i
forskningssammanhang ska tilläggas att definitionen av vad som
utgör ett ’case’ inte är entydig5. Hammersley, Gomm & Foster
(1998) skriver att betydelsen av ’case’ är relativ i bemärkelsen att
ett ’case’ ses i förhållande till något eller som en del av något.

”Perhaps the most important thing to remember about the
concept of case is that its meaning is relative: a case is
always a case of something. It is an instance of a certain type
or a member of a particular aggregate. So, when a setting,
person, organisation, country etc is treated as a case, it is
viewed from the perspective of its membership of some type
of aggregate, and this means that those aspects of it that are
most salient from this point of view will be given the most
attention.” (op.cit. s.3)

De tre fallstudierna i föreliggande studie om studerandes lärande
om miljö kan analyseras utifrån terminologin ovan. I explorativt
syfte kommer tolkningar en grupp teknologer, biologistuderande
och doktorander ger ett kursinnehåll om ekologi och miljö, en
uppgift om miljöredovisningar respektive forskarstudier om miljö
att undersökas. Termen ’explorativ’ indikerar att något är okänt.
Valet av en explorativ ansats ska ses mot bakgrund av tidigare
studier inom området, där studerandes erfarenheter av att lära om
miljö samt studier om lärprocessen, till skillnad från lärande som en
effekt av undervisningen, är få. Fallstudierna i denna avhandling är
även deskriptiva och de studerandes tolkningar i termer av
kontexter och problem kommer att beskrivas. Utöver detta är
fallstudierna instrumentella utifrån ett intresse att pröva och
utveckla en teoretisk utgångspunkt om lärande som en process av
kontextulisering och differentiering. I detta ligger ett antagande om
att dessa fallstudier skulle vara lämpliga för ändamålet där
utgångspunkten för detta antagande är en magisteruppsats
(Lundholm, 1998) om studerandes kontextualiseringar av en
miljöuppgift i ämnet fysik som sammanfattats i avsnitt 2.2.
                                                  
5 Fallstudier i forskning om miljöundervisning avhandlades bl a på ett
forskarseminarium med presentation av papper vid universitet i Bath november
2002. Dessa kommer att publiceras i ett temanummer i Environmental Education
Research, volym 10, 2004 (Lundholm, in press).
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4.1.2 Generalisering

Enligt Yin (1994) kan generalisering av resultat från fallstudier
göras i termer av antingen analytisk generalisering (analytic
generalization) eller statistisk generalisering (statistic generali-
zation). En analytisk generalisering innebär att resultat generali-
seras till en nivå av teori, eller teorier, som varit utgångspunkt för
studien. En statistisk generalisering syftar istället på att resultat kan
generaliseras utifrån det fall som valts ut till en population. Yin
(ibid.) betonar genomgående betydelsen av teoretiska överväganden
i samband med forskning som använder fallstudier. Yin skriver:

”The use of theory, in doing case studies, not only is an
immense aid in defining the appropriate research design and
data collection but also becomes the main vehicle for
generalising the results of the case study.” (op.cit. p. 32).

Gomm, Hammersley & Foster (2000) diskuterar användning av
fallstudier i pedagogisk forskning och kommenterar några exempel
från Storbritannien. Möjligheten att dra generella slutsatser från
fallstudier, menar Gomm et al., kan endast göras i forskning som
nyttjar experiment eller survey som metod. Utifrån dessa är
teoretisk inferens (theoretical inference) respektive empirisk
generalisering (empirical generalisation) möjliga. Forskning som
syftar till att dra slutsatser med utgångspunkt i teoretisk inferens
söker:

” /…/ identify a set of relationships among variables that are
universal in the sense of occurring everywhere that specified
conditions hold, other things being equal (that is, wherever
there are not countervailing or overdetermining factors).”
(op. cit. s. 103).

Gomm et al. (ibid.) anger ”teacher expectation theory” som
exempel på en teori som gäller under förutsättning att allt i övrigt
hålls konstant. Om en lärare har höga förväntningar på en elevs
akademiska prestation, och kommunicerar dessa förväntningar till
eleven, medför detta att elevens prestationer förbättras i jämförelse
med elever till vilken läraren har kommunicerat låga förväntningar.
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Det som författarna berör som problematiska aspekter gällande
’teoretisk inferens’ är synen, och antagandet, att människa och
samhälle är strukturerade utifrån kausala lagar, ett synsätt som
många forskare inom kvalitativ forskning inte delar.

Men generalisering av resultat är inte ett problem att hantera, eller
av intresse, vid all forskning som omfattar fallstudier (ibid.). I den
typ av fallstudie som Stake (1994) benämner ’intrinsic’ och där
fokus är fallet i sig menar Hammersley et al. att frågan inte är
aktuell. Däremot framför de kritik mot att generaliseringar av typen
’teoretisk inferens’ och ’empirisk generalisering’ ändå görs, d v s,
forskaren drar slutsatser om kausala samband eller generaliserar
resultat till populationen.

Resultat från de fallstudier som ingår avhandlingen kommer att
generaliseras ’analytiskt’ (Yin, 1994). Det innebär att de analyseras
och diskuteras i förhållande till de teoretiska utgångspunkter om
lärande i ett intentionellt perspektiv och som en differentierings-
process som beskrivits i tidigare kapitel.

4.1.3 Tre fallstudier

Valet av fallstudier har fokuserat en variation i undervisnings-
innehåll som de studerande möter. Den kurs i ekologi och miljö
som beskrivs i den första fallstudien (kapitel 5) inkluderar flera
olika naturvetenskapliga ämnen men även samhällsinslag som
”avfallshantering”. Uppgiften om miljöredovisningar i den andra
fallstudien (kapitel 6) kan ämnesmässigt relateras till samhälls-
vetenskap och företagsekonomi. I den tredje fallstudien (kapitel 7)
möter doktoranderna i forskarstudierna och i avhandlingsarbetet en
variation inom naturvetenskap men även ett innehåll som är både
naturvetenskapligt och samhällsvetenskapligt.

I avhandlingen presenteras tre fallstudier och i följande avsnitt
beskrivs datainsamlingen för respektive studie.

Från mitten av mars 2000 till mitten av maj samma år gavs en
obligatorisk ekologikurs om 4 poäng på Väg- och vatten-
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utbildningen (och även på Lantmätarutbildningen) i åk 1 på KTH.
Jag följde kursen inom Väg- och vattenutbildningen som observatör
vilket innebar att jag spelade in och förde anteckningar under
föreläsningar, på övningar och när teknologer arbetade i grupp med
sammanfattningar av kapitel i läroboken. Efter avslutad kurs
intervjuade jag sex teknologer, två kvinnor och fyra män, i åldern
20 till 25 år. En av de fyra männen valdes ut för intervju eftersom
han tagit kontakt med mig under kursens gång och delat med sig av
synpunkter och jag var intresserad av ta del hans uppfattningar efter
avslutad kurs. Ca 1/3 av klassen bestod av kvinnor, 28 av de 103
teknologerna, och jag valde ut två kvinnor av sammanlagt sex
intervjuade, även om denna fördelning inte kan ses som nödvändig
eftersom denna studie inte syftar till generalisering till popu-
lationen. De två kvinnorna och tre av de fyra männen valdes ut från
en namnlista, med kursdeltagarna uppradade i fyra olika grupper,
utan hänsyn till något särskilt kriterium utöver kön. Samtliga namn
i listan var obekanta för mig.

Intervjuerna varade mellan 50 minuter och en dryg timme. Frågorna
som ställdes gällde teknologernas val till civilingenjörs-
utbildningen, varför de ville bli civilingenjörer, uppfattningar om
första studieåret och om ekologikursen och dess innehåll: vad de
ansåg att de lärt sig, hur de relaterade kursen till yrket som
civilingenjör, samt hur de uppfattade orden ’miljö’ respektive
’ekologi’. Från de inspelade föreläsningarna hade jag noterat att
teknologerna hade ställt frågor som huvudsakligen gällt lösningar
på miljöproblem och de ombads kommentera detta i intervjun (se
bilaga 1).

I denna fallstudie finns inte data från teknologerna i samband med
att de hanterar eller löser uppgifter. På kursen förekom fyra
övningar, varav en om karttolkning spelades in på band. Här har jag
dock gjort ett urval och inte bedömt teknologernas arbete med den
typen av uppgift som relevant för studien. Data om teknologernas
lärprocess i en autentisk situation finns därmed inte (jämför
biologstuderande nedan). Förutom utdrag från dialoger mellan
teknologer och lärare utgörs materialet i huvudsak av intervjuer.
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Den andra fallstudien utgörs av bandinspelningar med fyra
biologistuderande under arbetet med en uppgift om miljöredo-
visningar inom påbyggnadskursen Miljövård för biologer, 10 poäng
vid Stockholms universitet. Valet av grupp utgick från temaarbetet
– miljöredovisningar. Miljöredovisningar används inom företag för
att redovisa miljöarbete och miljöpåverkan. Ämnesmässigt kan
miljöredovisningar hänföras till samhällsvetenskap, såsom företags-
ekonomi och temat valdes ut bland de övriga temana p g a denna
koppling. Kopplingen till samhällsvetenskapliga ämnen fanns även
bland de övriga temana om än inte lika tydlig. De övriga temana
som erbjöds studenterna var ”Hallandsåsen”, ”Kina” (utvecklings-
frågor och miljöfrågor), ”Alternativa energislag” och ”Livsstil”
(moral, etik och beteende). Gruppen arbetade med uppgiften under
en period av tre veckor hösten 1998. Under denna period hade de
också två föreläsningar och en praktikvecka. Den grupp som jag
valde att följa som observatör träffades vid sammanlagt sju
tillfällen och det inspelade materialet omfattar tio timmar.

Hösten 1999 genomförde jag en intervjustudie med sex doktorander
som bedriver miljöforskning på KTH. De intervjuade doktorand-
erna är två män och fyra kvinnor mellan 25 och 45 år. Tre av
doktoranderna kom att avlägga en licentiatexamen inom ett år efter
intervjutillfället, medan övriga ännu var i början av eller planerade
för forskarstudierna. Forskningsprojekten rör, i korthet, miljö-
aspekter på gruvdammar, miljö- och sociala effekter vid
projektering av vattenkraft, riskanalys vid kommunal planering,
miljövänlig upphandling på Vägverket, undersökningar av utsläpp i
Farstaviken, Stockholm, och modellering av vattenutbyte i
Stockholms skärgård. I intervjun ställde jag frågor om varför
doktoranderna sökt sig till forskarutbildningen och en inriktning på
miljöforskning, hur de uppfattade forskarstudierna, vad ’miljö’
betydde inom ramen för forskningsprojektet och hur de studerande
uppfattat miljökurser de tagit del av (se bilaga 1). Intervjuerna
spelades in på band och varade mellan 60 och 90 minuter.
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4.2 Intervju och observation

I samband med undervisning i kvalitativ forskning har en fråga,
som Kvale (1997) benämner ”tusensidorsfrågan”, aktualiserats:
”hur ska jag hitta en metod för analysen av de tusen sidor
intervjuutskrifter som jag har samlat ihop” (ibid s. 161). Kvale
diskuterar frågan utifrån olika aspekter, såsom teoretiska
utgångspunkter, analys av intervjuer, tolkning och sanning. Utifrån
frågans ”hur” påpekar Kvale att frågan är för sent ställd och lyfter
fram betydelsen av analys vid intervjutillfället. Jag har strävat efter
att i intervjuerna ställa följdfrågor som ska verka klargörande för
vad den intervjuade talar om och det som är relevant givet syftet för
avhandlingen. Samtidigt med denna ambition har jag försökt vara
öppen för sådant som studenterna själva tagit upp i intervjuerna och
som inte direkt varit svar på mina frågor.

I fallstudien om biologistuderandes tolkningar av en uppgift om
miljöredovisningar och arbete med denna uppgift följde jag
gruppen som observatör. Gruppen träffades för samtal i
studentutrymmen utanför klassrummet och jag satt med vid bordet
med penna och anteckningsblock. En bandspelare placerades i
mitten på bordet. Jag deltog inte i samtalen utan meddelade
studenterna att min avsikt var att sitta med och lyssna till deras
samtal om uppgiften. Vid några tillfällen ställde studenterna frågor
till mig, bl a ville de veta hur jag som pedagog såg på
miljöredovisningarna och om jag uppfattade att informationen i
dessa presenterades på ett pedagogiskt sätt. Vid dessa tillfällen
svarade jag kortfattat på frågorna men sökte undvika att fördjupa
samtalet. Jag uppfattade det som att gruppen var uppmärksam på
min närvaro i början av arbetet men att uppmärksamheten avtog
successivt. Jag valde också att vara med gruppen i informella
sammanhang och följde därför med för att äta lunch och fika när
gruppen gjorde det. Dessa samtal spelades inte in utan jag såg det
som tillfällen att lyssna och prata informellt om det som t ex rörde
kursen. Jag hade också uppfattningen att dessa tillfällen möjligen
kunde fungera avdramatiserande utifrån att studenterna kanske
uppfattade mig som ”forskaren” och därmed ”bedömaren”, d v s
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den som hade kunskap om det som uppgiften handlade om och
visste hur den borde lösas.

4.3 Intentionell analys

I ett intentionellt perspektiv (Halldén, 1982, 1988, 1999; Wistedt,
1994, 1996, 1998; Booth, Wistedt, Halldén, Martinsson & Marton,
1999, Haglund, 2002; Peterson, 2002; Scheja, 2002) betraktas den
lärande som en handlande individ. När en student möter
undervisningen, löser en uppgift eller berättar om sina erfarenheter
av ett kursinnehåll i en intervju, tolkas detta som uttryck för något
som han eller hon söker åstadkomma. I analysen av intervju-
utskrifter och dialoger mellan studenter kan olika frågor ställas om
vad den studerande gör eller vad han eller hon försöker uppnå. I
detta ligger ett antagande om intentionalitet i handlingen som
forskaren utgår ifrån i sin ambition att analysera ett empiriskt
material. I Explanation and understanding (1971) skriver von
Wright att utan ett sådant antagande kan människors handlingar
endast förstås som beteenden och muskelrörelser. von Wright
skriver:

”Behavior gets its intentional character from being seen by
the agent himself or by an outside observer in a wider
perspective, from being set in a context of aims and
cognitions. This is what happens when we construe a
practical inference to match it, as premises match a given
conclusion.” (von Wright 1971, s. 115).

En praktisk inferens eller syllogism kan formuleras på följande vis:
Person A önskar åstadkomma p
A tror att han kan åstadkomma p om han gör a
Därför, utför A a

Den första premissen i syllogismen anger en persons mål och den
andra premissen det sätt och det medel med vilket målet kan
uppnås. Relationen mellan premisserna och slutsatsen är logisk och
inte kausal.
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I syllogismen ovan beskrivs ett tolkningsförfarande som i en
mening är trivialt och allmänt formaliserats. Tolkning av vad
människor gör är trivial i den bemärkelsen att vi dagligen tillskriver
människor intentioner; om vi ser en man springa till bussen antar vi
att hans syfte är att hinna med den. Om vi dessutom känner denne
man väl så vet vi kanske också att han springer till bussen i syfte att
komma till stationen och hinna med ett tåg. Därmed har vi satt
denna handling, att springa till bussen, inom ramen för ett
långsiktigt mål. Halldén (1982, 1988, 2000) och Wistedt (1987)
beskriver denna form av tolkning av vad elever i en undervisnings-
situation, eller intervju, försöker åstadkomma i ett längre perspektiv
som projekt. Det är i konstruktionen och tillskrivandet av möjliga
mål, eller projekt, som handlingar kan ses som rationella.

4.3.1 Uppgift, problem och projekt

I undervisningssammanhang ger ofta lärare uppgifter till de stu-
derande att lösa. Att undersöka hur studerande uppfattat uppgiften
är en aspekt som fokuserats i forskning av Halldén (1982, 1988)
och Wistedt (1987). Distinktionen mellan ’uppgift’ och ’problem’
skiljer därmed på det som läraren förelagt en studerande i form av
texter eller instruktioner - uppgiften - och elevens tolkning av
densamma - ett problem. Termen ’problem’ ska ses i ett inten-
tionellt perspektiv där frågan om vad eleven försöker göra eller
vilka slags frågor han eller hon försöker besvara är av intresse. De
’problem’ som individen försöker lösa kan också tolkas och förstås
i relation till ett mål, ett projekt, som individen söker realisera
(Halldén, 1982, 1988, 2001).

Halldén definierar uppgift, eller ’task’, som ”what is presented to
the pupils by the teacher with the intention that they are to do
something and/or to learn something”. (op.cit. s. 125, kursivering i
original). Läraren kan ha en viss tolkning i åtanke, en tolkning som
individen inte nödvändigtvis identifierar. Lärarens och elevens
tolkning av uppgiften, deras respektive problem, kan alltså skilja
sig åt.
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I två av fallstudierna har jag analyserat de studerandes tolkning av
en uppgift i termer av problem. I den ena fallstudien gäller
uppgiften miljöredovisningar och i analysen fokuseras de biologi-
studerandes olika tolkningar i termer av problem som den förelagda
uppgiften ger upphov till. Den andra fallstudien rör en grupp
doktoranders tolkning av uppgiften att skriva en avhandling inom
miljöområdet och deras uppfattningar om vad det innebär att
bedriva forskarstudier på miljöområdet. Vilka svårigheter och
utmaningar aktualiseras? Vilka möjligheter till lösningar av
uppkomna konflikter mellan tolkningar ser doktoranderna? I
materialet av intervjuutskrifter syftar analysen till att beskriva de
’problem’ och ’projekt’ som avhandlingen aktualiserar.

Båda dessa uppgifter kan ses som öppna i bemärkelsen att de
lämnar utrymme för de studerande att tillsammans med lärare eller
handledare diskutera uppgiftens utformning.

4.4 Transkribering och presentation
av materialet

Samtliga inspelade intervjuer och gruppsamtal har transkriberats.
Det betyder att det talade språket omvandlats till skrift. Talat och
skrivet språk har olika form vilket betyder att transformationen från
tal till skrift kräver viss redigering. Innebörden i utsagor som ter sig
begripliga för lyssnaren kan bli svåra för en läsare att förstå. Ett
sådant exempel är omtagningar då personen börjar på en mening,
gör halt och därefter börjar på nytt. I ett samtal framstår inte detta
som anmärkningsvärt men i skriven form kan utsagan te sig
osammanhängande. Trankell (1973) skriver att risken finns att en
text som följer det talade språket kan läsas så att det personen säger
verkar dumt och att personen därmed framstår som ”dum”. I
presentationen av utdrag från intervjuer och dialoger i denna studie
har en avvägning gjorts mellan det talade och skrivna språket. Att
alltjämt skriva citat nära talform kan ge den känsla av närvaro,
autencitet och spontanitet som kan finnas i ett samtal. Den kan
också göra att läsaren får en bild av den känsla som finns i det
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sagda. Materialet har redigerats såtillvida att omtag tagits bort och
meningar som framstått som alltför långa i skrift har ombildats till
flera meningar. Vidare kan det vara svårt för läsaren att följa ett
gruppsamtal med fyra individer och jag har därför angett inom
parentes till vem talaren vänder sig.

4.4.1 Formalia

Längre citat från de intervjuade anges i kursiv stil och i löpande text
används citattecken och kursiv stil. I citaten anger markeringen /…/
att en del av utsagan tagits bort. Markeringen ’…’, respektive ’..’
anger en längre eller kortare tystnad. Ett bindestreck ’-’ i slutet av
en mening markerar att den som talar blir avbruten. I texten betyder
(oh) ohörbart och att det personen säger inte går att identifiera på
bandinspelningen. Det gäller särskilt i samband med att de
biologistuderande talade samtidigt eller att någon reste sig i rummet
och skapade störningar i inspelningen. Då ord varit svåra att höra
från ljudbandet, och markerats med (oh), har ibland det ord som
studenterna tycks uttala angetts.

4.5 Etiska överväganden

Vid insamling av det empiriska materialet har jag i samband med
de båda kurserna, Ekologikurs och Miljövård för biologer,
kontaktat kursansvariga för samtycke. Jag har sedan presenterat
syftet med undersökningen för studenterna och informerat om min
närvaro som observatör i klassrummet. Samtliga intervjuade, och
gruppen med biologistuderande, har informerats om syftet med
undersökningen och sedan tillfrågats om medverkan.

För att försvåra identifiering i materialet som presenteras är både
teknologers, biologstuderandes och forskarstuderandes namn
fingerade. Lärares utsagor anges endast med hänvisning till att
talaren är ’lärare’.
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5. Teknologernas
tolkningar av ett
kursinnehåll om ekologi
och miljö

Här presenteras den första av tre fallstudier i avhandlingen.
Fallstudien avser att belysa förstasårsstuderandes kontext-
ualiseringar av ett kursinnehåll om ekologi och miljö på en
yrkesinriktad utbildning. Det empiriska materialet består av data i
form av intervjuer med sex teknologer efter avslutad kurs. Kursen
presenteras närmare nedan. De intervjuade teknologerna var två
kvinnor och fyra män i åldern 20 – 25 år.

Inledningsvis ges information om ekologikursen och dess placering
inom utbildningen. Därefter analyseras ett samtal mellan en lärare
och några teknologer som utspann sig tidigt under kursen, och som
illustrerar de svårigheter som teknologerna hade att förstå och ta till
sig kursinnehållet. Svårigheterna beskrivs här som en kontext-
ualiseringsproblematik: en mångfald möjliga sätt att kontextualisera
innehållet förekommer i samtalet och i dialogen mellan läraren och
teknologerna sker snabba kontextskiften där de olika sätten att
närma sig innehållet inte alltid kommenteras eller särskiljs.
Teknologernas skilda kontextualiseringar redovisas mer ingående
utifrån intervjusvar som teknologer gav efter att kursen avslutats.
Avslutningsvis sammanfattas de studerandes tolkningar av
kursinnehållet och rimliggörs i ett intentionellt perspektiv: Hur kan
vi förstå teknologernas svårigheter att hantera kursinnehållet och
den mångfald perspektiv som aktualiserades inom den?
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5.1. Ekologikursen

Ekologikursen om 4 poäng gavs under första studieåret och är
obligatorisk på Väg- och vattenbyggnadsteknisk civilingenjörs-
utbildning. De kurser som gavs under året i övrigt var Ingenjörens
verktyg 4 poäng, Linjär algebra 4 poäng, Programmeringsteknik 4
poäng, Differential- och integralkalkyl 10 poäng, Mekanik baskurs
6 poäng, Differentialekvationer och transformer 4 poäng, Allmän
kemi 5 poäng. Kursen gavs på våren under period 4, vilket betyder
att den startade i mitten mars med avslutning i början på juni år
2000.

Parallellt med ekologikursen läste också teknologerna Allmän kemi
5 poäng och Differentialekvationer och transformer 4 poäng.
Systemet med olika perioder, 1 till 4, under läsåret innebär att
tentamensperioder infaller efter avslutad kurs. De teknologer som
inte klarade tentamen hade möjlighet till omtentamen under
tentamensperioder. Teknologerna på ekologikursen hade därmed,
vid tillfället för ekologitentamen samtidigt tentamen i Allmän kemi
och Differentialekvationer och transformer.

5.1.1 Målbeskrivning och innehåll på kursen

I den kurshandbok som tilldelades teknologerna angavs följande
kursinnehåll och mål.

”Kursinnehållet består av följande; ekosystemets olika delar i
marken (geologi), vattnet (hydrologi), atmosfären (meteor-
ologi), och de levande organismerna (biologi). Ekosystemets
uppbyggnad och funktion; särskilt energiflöden, vattnets
kretslopp och mineralämnenas omsättning. Ekologi på
individ-, populations- och samhällsnivå, speciellt med
inriktning på landskapsekologiska aspekter och bevarande av
biologisk mångfald. Människan som en del av ekosystemen
och effekter av hennes verksamhet. Hur ekologisk kunskap
kan användas i olika planerings- och exploaterings-
sammanhang, ekologisk teknik.

Målet är att de studerande skall erhålla kunskap om
ekologiska teorier och principer och dess kopplingar till
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angränsande vetenskaper, samt förståelse för tillämpningar
av ekologisk grundvetenskap i teknik, planering och
samhällsbyggande.” (op.cit. s. 2)

I denna kursbeskrivning var målet att teknologerna skulle tillägna
sig ekologisk kunskap. Det stod också angivet att kursen tar upp
effekter av människans verksamhet vilket kan tolkas som en
miljöaspekt i kursen. I slutet av handboken angavs också
”Minimikrav för kursen i Ekologi” där den sista punkten kan sägas
röra miljö och inte ekologi.

”- att kunna beskriva miljösituationen i Sverige, särskilt med
hänseende på förändringar i markanvändning, utnyttjande av
ändliga resurser, återvinning av resurser, utsläpp som kan
påverka klimatet, försurning av mark och vatten, eutrofiering
av sjöar och hav, flödet av metaller i samhället. Viktiga
miljöproblem skall kunna diskuteras på grundval av
miljövetenskapligt tänkande.” (op. cit. s. 7)

5.1.2 Kursens uppläggning

Kursen hölls av en huvudansvarig lärare som svarade för flertalet
av föreläsningarna. På sex, av sammanlagt tolv föreläsnings-
tillfällen, gavs föreläsningarna av andra lärare på institutionen.
Förutom föreläsningar gavs fyra övningar, då klassen delades in i
grupper om 40 teknologer och ytterligare några lärare ansvarade för
dessa. Rubriker för övningarna var Landskapsanalys – kartor och
flygbilder, Ekologisk modellering, Jordarter, jordmåner och
markvatten samt Landskapsekologi – Ekoparken (exkursion).
Kursen började den 14 mars och avslutades med en fältövning i
mitten på maj.

I klassen på Väg- och vattenutbildningen fanns 103 teknologer i åk
1 våren 2000. Av dessa tenterade 91 teknologer i maj, varav 42
stycken gjorde en alternativ tentamen. Den innebar att de
studerande skulle sammanfatta övningarna skriftligt, sammanfatta
valda kapitel ur kursboken och svara på frågor kopplade till varje
kapitel, samt avslutningsvis skriva en tentamen som innehöll 3
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frågor. Den ordinarie tentamen innebar att teknologerna skrev en
tentamen som innehöll 12 frågor. Av de 42 teknologer som gjorde
den alternativa tentamen godkändes samtliga och av de övriga
godkändes 39 av 49 teknologer.

5.2 Teknologernas tolkningar av ett
kursinnehåll om ekologi och miljö

Ovan presenterades ekologikursens innehåll och uppläggning. I den
följande delen redogörs för en grupp teknologers tolkningar av
kursen från intervjuer som genomfördes efter avslutad kurs.

Teknologernas tolkning av kursen och dess innehåll aktualiserar en
mångfald av kontexter. I kursen aktualiseras en rad begrepp, teorier
och modeller hemmahörande inom olika vetenskapliga discipliner
men också värderingar samt frågor hos teknologerna som rör
samhällspolitik och hur vi ska lösa miljöproblemen.

I teknologernas uppfattningar av kursens innehåll finns därmed en
bredd, och även en inkonsistens i resonemangen vilket betyder att
teknologerna växlar mellan kontexter av olika art utan att skilja
dem åt. Att de tycker att kursen är ”flummig” kan delvis bero på
detta. Inom ekologikursen presenteras naturvetenskaplig kunskap
men även miljöproblem, och de konsekvenser människans påverkan
på naturen får, samt vid några tillfällen även lösningar som kan ses
som samhällspolitiska.

Den mångfald av kontexter som teknologerna tar upp i intervjuerna
aktualiserades även i en dialog mellan teknologer och lärare vid
kursens andra föreläsning. Föreläsningens rubrik löd ”Basen för liv,
populationer och ekosystem” och i samband med att läraren
redogjorde för olika arters populationsökning respektive minskning,
’populationsdynamik’, uppkom följande dialog. (T = teknolog och
L = lärare).
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T1: Är vi för många i Sverige? Är människan naturens misstag?
Människan utrotar ju arter och förstör. Vad är det för mening?
L: Nu är vi inne på djupa frågor
T1: Jag menade det inte som för många egentligen…
(Alla teknologer börjar prata, sorl uppstår)
T2: Är inte en arts död en parentes?
L: Ekologerna räknar framförallt med tid. (Ger exempel på att
dinosarierna dog ut)
T3: Ja men dinosaurierna högg inte ner och skövlade regnskog
eller förstörde på samma sätt!
(Mer sorl)
T4: Vad är det som säger att människan inte är en J-kurva6?
L: Möjligt. Men vi kan ju jämföra oss med andra däggdjur och
stora djur men de uppvisar inte samma populationsökning som vi.
T1: Vad beror ökningen på?
L: Ja, det vet ni nog. Vi är smarta, vi har knäckt den biologiska
koden, kommit på hur systemet fungerar.
T1: Men det måste finnas en mening med att vi är smarta!
L: Jag kan inte diskutera meningen med livet, det får vi ta på en
pub! Men däremot relationen till naturen; om vi är optimister eller
pessimister. Hur vi väljer att förhålla oss till de problem i naturen
som uppstår. Ja, ett sista inlägg!
(Det är flera teknologer som har händer uppe)
T5: Men hur långt kan det gå?.. Hur många kan vi bli?
L: Det är egentligen en fråga om ekonomi och inte ekologi.

Teknologen (T1) som inleder samtalet säger: ”Är vi för många i
Sverige? Är människan naturens misstag? Människan utrotar ju
arter och förstör. Vad är det för mening?” Denna utsaga kan tolkas
som att teknologen väcker frågan om meningen med vår existens på
jorden. Det är en fråga av evigt intresse. Det är visserligen en fråga
som också kan ses i ett evolutionärt perspektiv, men där ’mening’
inte utgör någon förklaringsgrund. Läraren svarar att ”Nu är vi inne
på djupa frågor” men besvarar sedan nästa fråga ”är inte en arts
                                                  
6 J-kurva innebär att man från början har få individer som snabbt får ett stort antal
avkommor. När avkomman inte längre kan försörja sig, födan tar slut t ex, så dör
hela populationen. Livstiden för dessa individer är som regel kort, exempel på
arter som uppvisar denna typ av kurva är insekter.
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död en parentes?” (T2) med att hänvisa till ekologin och
tidsaspekten. Samtalet fortsätter och frågan om inte människan kan
jämföras med andra däggdjur uppkommer. När en teknolog (T1)
sedan säger ”Men det måste finnas en mening med att vi är
smarta!” svarar läraren att en diskussion om meningen med livet
får tas ”på puben” och utanför klassrummet. Därmed kan lärarens
svar ses som en bekräftelse av den existentiella innebörden i
teknologens fråga men också som ett avfärdande av den som
irrelevant för det innehåll som kursen behandlar.

Samtalet handlar om existentiella spörsmål men också om
befolkningsökningen som ett miljöproblem och vilka lösningar som
finns. En teknolog (T5) frågar avslutningsvis: ”Men hur långt kan
det gå? Hur många kan vi bli?” (T5). Svaret som läraren ger är att
lösningar snarare ska sökas inom ekonomi och inte ekologi. Detta
kan förstås som att lösningar beror på hur vi organiserar samhället
för försörjning av mat och fördelning av resurser; frågor som
läraren också placerar utanför kursens ram.

I samtalet sker en snabb växling mellan olika kontexter. Begreppet
’populationsdynamik’ som introduceras på föreläsningen som ett
ekologiskt begrepp, och därmed inom ramen för en vetenskaplig
kontext, väcker frågan om meningen med människans existens och
tolkas inom en kulturell kontext. Därefter växlar samtalet fram och
tillbaka för att följas av frågan: ”Men hur långt kan det gå? Hur
många kan vi bli?” som kan förstås både inom en ekologisk
kontext om populationsdynamik men också i en samhällspolitisk,
utifrån att det är vi människor som har förmågan att skapa
möjligheter för vår försörjning och fortlevnad.

De olika kontexter som uppkommer i samtalet återfinns också i
teknologernas intervjusvar rörande kursen och kursinnehållet. En
deskriptiv kontext i form av de olika ämnen och begrepp som
kursen aktualiserar och de svårigheter som en av teknologerna
påtalar med detta presenteras först. Vidare beskrivs en värderande
kontext i betydelsen att kursinnehållet väcker tankar om skilda
värderingar av människan och hennes påverkan på naturen och
även hennes relation till naturen.
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I det följande avsnittet ges utdrag från de intervjuer med sex
teknologer som genomfördes efter kursens avslut. Frågorna rörde
deras val av civilingenjörsutbildningen, varför de ville bli civil-
ingenjörer, uppfattningar om första studieåret och om ekologi-
kursen och dess innehåll: vad de ansåg att de lärt sig och om något
varit svårt att lära, hur de relaterade kursen till yrket som civil-
ingenjör samt hur de uppfattade orden ’miljö’ respektive ’ekologi’.
De ombads också kommentera att de under föreläsningarna ställt
frågor som huvudsakligen gällt lösningar på miljöproblem. De
frågor som gäller kursen och det första studieåret samt deras
uppfattningar om orden ’miljö’ respektive ’ekologi’ har
presenterats i en licentiatavhandling (Lundholm, 2001) och kommer
inte att tas upp här.

5.2.1 En differentierad syn

I intervjuerna med teknologerna fick de svara på frågor om vad de
lärt sig under kursen och om något varit svårt att lära sig. I
intervjusvaren som teknologerna gav kan en pluralism av
naturvetenskapliga ämnen skönjas så som ekologi (”vad hela
kursen går ut på – att allt går runt, ingenting försvinner och att allt
är oförstörbart”) kemi (”växthuseffekten – när vi läste de här
kemiska formlerna”), biologi (”biologi.. det här med cellen har jag
inte läst förut”), hydrologi (”vattnets kretslopp”) och geografi
(”det var mycket geografi i den här kursen”).

I kursen togs miljöproblem upp och kursboken Environmental
Science av Jackson & Jackson (2000) är indelad i en första del som
har rubriken ”The natural environment” och en andra del som har
rubriken ”Human impact on the natural environment”. Det betyder
att miljöproblemen som antropogen påverkan på naturen ingick i
kursen. I och med att miljöproblemen togs upp aktualiserades också
flera naturvetenskapliga ämnen såsom meteorologi och kemi för att
förklara växthuseffekten.
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Växling mellan olika naturvetenskapliga ämnen

Förutom de naturvetenskapliga ämnen som presenterats ovan
skedde också en växling mellan dessa i undervisningen, som enligt
Martin gjorde det svårt för teknologerna att finna den ”röda
tråden”. Han hänvisade till sina studiekamrater, av vilken ingen
ingick i intervjustudien, och sade: ”De sa att efter att de hade
pluggat nästan en vecka, hårt, så hade de sett en röd tråd genom
alltihop men att det tog dem väldigt lång tid innan de hittade den
röda tråden”. I intervjun beskriver han vidare hur olika termer som
”vattnets kretslopp, folkpopulation och rullstensåsar” presen-
terades efter varandra utan någon struktur i undervisningen. Denna
bredd gjorde också att kursen uppfattades som ”flummig”.
- Och de [studiekamraterna] skyllde enbart på upplägget, hade man
lagt mer grunderna först och sen byggt på det så hade det varit
lättare att se det, för nu kom föreläsningarna hipp som happ. Man
kanske skulle haft en föreläsning om fotosyntes och lite sånt här
och vattenkraft, eller om vattnets flöde och sen kommit in på
vattenkraft och energiförsörjning och såna grejer, istället för att
blanda allt det här. Så upplevde de det./…/ De menade att det
liksom… fanns ingen struktur, man ska ju inte blanda. Om man går
igenom vattnets kretslopp en dag och sen nästa gång går igenom
folkpopulation och sen anknyter till rullstensåsar på tredje
lektionen. Det hade varit bättre om läraren hade flyttat
rullstensåsarna till efter vattnets kretslopp, så man i alla fall, så
man kunde prata om för- och nackdelar, man kanske t o m skulle
flytta det före, så hade man kunnat prata om för- och nackdelar i
alla fall. /…/ Men ekologin är också så fruktansvärt stor. Det är
därför folk kallar det flummigt, för att den är för stor.

Vattnets kretslopp, folkpopulation och rullstensåsar ger Martin som
exempel på ekologiämnets bredd men också som ett problem i
undervisningsstrukturen. Han säger att ”man ska inte blanda”
vilket kan förstås som att han uppfattar att dessa termer inte är
förenliga eller jämbördiga i någon mening. I någon bemärkelse är
de olika men Martin utvecklar inte på vilket sätt. Han fortsätter
sedan att tala om ämnet ekologi och ”helhet och detaljer”.
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Helhet och detaljer i ämnet ekologi

Martin beskriver hur en studiekamrat, Petra, pluggat inför tentamen
och fördjupat sig i detaljer utan att se helheten och utveckla vad
Martin menar är syftet med kursen; ”ett tänkande”.
- Man kan inte sitta och plugga in en hel bok på 450 sidor på djupet
så man kan varenda liten formel och varenda litet kretslopp, och
om du gör det som Petra gjorde för att hon ville ha en 5:a och för
att hon är så sjukt ambitiös, så om jag frågar henne idag så har
hon glömt bort det. Bara för att det är så onödigt att kunna och hon
har inte ens fått den här ifrågasättande kunskapen, hon har bara
tittat på detaljer och så lärt sig en miljon detaljer utantill.
- Vad menar du med ifrågasättande kunskap?
- Hon har inte sett helheten, jag kan säga att hon har svårt att se
helheten i det, för hon har själv sagt att hon tycker att det är
flummigt, och då tror jag att det är så att hon har liksom inte sett,
eller ja, hon förstår kretslopp och allting, men hon har inte kopplat
det ena till det andra, för hon går in på kvävets kretslopp och ser de
här formlerna och alltihopa och sen så går hon till nästa kretslopp
och ser alla formler där. Och sen så har hon glömt bort det nu i
alla fall, men hon kunde det på provet så hon kommer att få full
poäng på provet. Men det är, jag vet inte, det är verkligen
gymnasieläraridioti att hålla på så och gå in på små detaljfrågor.

Martin talar ovan om relationer mellan olika kretslopp och en
"helhet". Hur kan dessa utsagor förstås? Ser vi till naturen så byggs
olika biogeokemiska ämnen in vid primär produktion, d v s i
produktion av växter. Det innebär att en växt tar upp vatten, kväve,
fosfor, kalium och magnesium (och ytterligare mineraler), alltså
ämnen som cirkulerar i naturen, och vars kretslopp teknologerna
studerat var för sig och på en detaljerad nivå där de kemiska
processerna presenterats. Martin säger att Petra ser ”formlerna” var
för sig inom respektive kretslopp och ”formler” syftar rimligen på
kemiska formler. Dessa kan sägas utgöra en nivå för data eller
empiri. Det är möjligt att det som Martin syftar på som helhet
utgörs av primär produktion, och därmed en begreppslig nivå, där
de kemiska formlerna kan förstås utifrån en helhet som utgörs av en
teori eller en modell.
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Utsagan ovan om detaljer och helhet kan tolkas som en
medvetenhet om att begrepp inte kan ryckas loss och förstås utanför
sitt teoretiska sammanhang, d v s att Martin uppfattar en relation
mellan dessa, där de olika nivåerna, begreppslig, empirisk och
teoretisk nivå, står i förhållande till varandra och därmed ges en
viss innebörd. Martins resonemang om mångfalden termer som
presenteras i ekologiundervisningen, om att kompisen Petra inte
sett ekologiämnets relationella struktur präglas av en slags
elaborering och ett försök att hantera ett kursinnehåll som framstår
som ostrukturerat och ”blandat”.

5.2.2 En värderande syn

I samtalet om ’populationsdynamik’ som citerades tidigare
aktualiserades olika kontexter som inte enbart rörde ämnet ekologi
eller någon identifierad vetenskaplig disciplin. I detta avsnitt
beskrivs, utifrån intervjusvaren, hur teknologerna uppfattat att
kursinnehållet värderats från lärarens sida. De beskriver också i
intervjuerna olika sätt att betrakta människan och hennes plats i
ekosystemen. Vidare framkommer i intervjuerna att teknologerna
tolkat kursinnehållet antropocentriskt, insatt i ett yrkessammanhang
som för teknologerna är liktydligt med den framtida yrkesrollen.
Dessa tolkningar diskuteras avslutningsvis i ett intentionellt
perspektiv där teknologernas utsagor kan förstås i ljuset av de
förväntningar som de har på sitt kommande yrke som ingenjörer
och på den egna yrkesidentiteten.

Tobias
- Det känns vinklat.
- På vilket sätt är det vinklat?.. Vilket är perspektivet liksom?
- Jag kan säga från en sån här … från en ekologi, ekolog-
- Ekologisk?
- Ja. /…/ Allting som människan gör påverkar naturen och om man
påverkar naturen, då är det fel. Men egentligen så är människan en
del av hela kretsloppet också och då måste man leva i mer harmoni,
det gjorde den inte förr, stenåldersmänniskan högg ju ner alla djur
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den såg liksom, det var ju inte miljömedvetet som man tror, så där.
/…/
- Det här med problem, värderar läraren nåt på ett annat sätt än
vad du kanske gör?
- Nej men han värderar det på ett sätt. ”Och det här är det rätta”.
Och visst, det är inget fel med det men, liksom … man måste se till
det stora hela också.

I ovanstående citat menar Tobias att ”man måste se till det stora
hela”. Vad betyder denna utsaga? En möjlig tolkning är att
studenten menar att de positiva effekterna som våra ingrepp i
naturen ger också bör beaktas. Det betyder att vad som framstår
som negativt ur en synvinkel kan vara positivt ur en annan
synvinkel.

I samband med att Ola ombeds kommentera att teknologerna ställt
frågor om lösningar på miljöproblemen på föreläsningarna tar även
han upp att värderingar funnits implicit i undervisningen. Han
menar också att det finns mycket värderingar i ämnet och i
”miljöfrågan”.
- Vår kära ekologilärare har inställningen att människan var Guds
största misstag, på nåt sätt. Vi har bara förstört och sådär va. Det
är många som har fått den uppfattningen och då känns det lite
lönlöst att börja diskutera om hur vi ska lösa miljöproblemen när
det verkar som att den bästa lösningen är om alla går och skjuter
sig själva. Nu var det lite grovt sagt men, det är lite grovt, men det
är lite den stämningen som har spridit sig va. /…/ Det är det
intrycket jag tror att många fått. Och så fort, jag kommer inte ihåg
exakt, men ibland så har det varit nån som frågat och sagt ”är det
så här?” Då har man fått ett svar som har varit vinklat åt det
hållet, liksom.
- Vilket då håll?
- Att han har de värderingarna att människan bara är en ond
varelse, men då tycker jag då dödar man ju diskussionen rätt
kvickt, det är ingen som, va fan jag orkar inte bråka. Det är också
den här tentan, det tror jag också ligger lite i det här, har han den
åsikten då låter man honom ha den, då diskuterar man inte för att
man vet att, även om det inte ska vara så, så påverkas en lärare av
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att man diskuterar och så där va. Jag tror lite, diskuterar man lite
fel saker och har väldigt skilda åsikter och man vill inte göra sig
ovän med en lärare som ska skriva och rätta ens tenta. /…/ Det är
klart det ligger ju mycket värderingar i ett sånt här ämne. Jag
menar kolla bara miljöfrågan!

Sara har uppfattat att läraren ”klankat ner” på teknologerna, utifrån
att det är de som gör stora ingrepp i naturen.
- Sen tycker jag det var synd att det var mycket så att läraren
klankade ner på väg- och vatteningenjörer, eller det kändes lite
som det.
- Hur då?
- Till exempel, ”ja, det ska ni tänka på när ni bygger era vägar”.
Men själv så, ibland fick man lite bilden av att han liksom bodde i
nån liten hydda och på gammalt vis, men sen ser man ändå att han
åkte där med sin bil istället för att åka bussen! Han hade en bil som
drog mycket bensin och utsläpp och då hänger det ju inte ihop, för
han vill ju ändå ha den där vägen, och självklart så är det problem,
men då kan man inte bara klanka ner och säga dåliga saker. Det
tror jag många irriterade sig på honom för, att han skulle hela
tiden: ni gör det här, och ni och ni. Och han vet ju inte vad vi ska
välja för inriktning eller vad ska vi arbeta med eller nånting ännu.
Och då blir man lite så här: Jaha, men jag kanske ska gå
miljöinriktning! Och han kan inte säga att jag ska förstöra naturen
när jag tycker att han gör likadant.

Av de sex intervjuade teknologerna har Tobias, Ola och Sara
uppfattat att värderingar av människans påverkan på naturen
förmedlats i undervisningen. Utsagorna kan också tolkas som att
teknologerna känt sig provocerade av detta synsätt och att de själva
känt sig utpekade som ”bovar” som bidrar till miljöförstöringen.

Relationen människa och natur och skilda värderingar

Teknologernas uppfattning och reaktion på undervisningen gäller
människans ingrepp i naturen och därmed aktualiseras människans
relation till naturen. Frågor som teknologerna berör är: Vad är ett
miljöproblem? Är ett vägbygge ett miljöproblem? För vem eller
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vilka är det ett problem? I vilket hänseende? Utifrån vilka
värderingar? Frågorna kan ses som en problematisering av
relationen mellan människa och natur. Vi är både en del av naturen,
och beroende av den, samtidigt som vi påverkar den.

Sara har funderat över detta. Hur påverkar vi ekosystemen och är
det oundvikligt?

Sara
- Till exempel så har vi jättemånga tama ekorrar hemma. Och så
sitter pappa och matar dem och de hoppar upp i knät och de
springer ute på vår tomt, och jag säger: Men pappa du rubbar ju
ekosystemet när du gör dem tama! (vi skrattar). Man sitter och
tänker – fast det är ju ändå en mysig grej att komma nära! Det är
alltid varenda liten grej men så kan man ju inte sitta och tänka hela
tiden heller.
- Du menar att man tänker: hur påverkar det här nu då?
- Ja.
- Jaha, har man trätt över nån naturlig gräns?
- Ja ja.
- Det funderade jag också över när jag satt med på ekologikursen…
vad betyder ”naturligt”?
- Ja, för det var ju nån fråga som folk hajade till över, när det var
en kille som frågade [frågan ”Är människan naturens misstag”
ställdes i samband med föreläsningen om ’populationsdynamik’]
”vadå, var inte vi människor planerade, skulle inte vi ha fötts också
eller skulle inte vi också vara inplanerade?”
- ”Är inte människan naturens misstag?” tror jag att teknologen sa.
- Ja.. ja, för det är man ju också, alltså.. på nåt sätt så är det ju inte
bara en slump men.. det är ju inte... Ja, det är sånt där som man
börjar tänka på och så blir det jättekonstigt! För vi tillhör ju också
jorden på nåt sätt, fast man vill ju inte, det är inte meningen att
förstöra nånting men…

Sara, Tobias och Ola resonerar alla om relationen mellan människa
och natur. Tobias säger att ”människan är en del av hela
kretsloppet också”, Ola att ”människan var Guds största misstag”
och Sara att ”vi tillhör också jorden på nåt sätt”. Utsagorna ger en
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bild av människan som en del av ekosystemen och att vi, liksom
djur och växter, tillhör samma helhet. Teknologerna tycks vidare
uppfatta att läraren ger en annan bild där människan står utanför
ekosystemen och där hennes inverkan därmed inte är en del av
själva systemet utan något ”onaturligt”. Saras utsaga om att mata
ekorrarna visar på detta när hon uppmanat sin pappa att sluta mata
ekorrar eftersom ”det rubbar ekosystemen”, och vad som kan
uppfattas vara en naturlig balans utan människans inverkan.

Dessa synsätt leder lätt till resonemang om vad som är rätt och fel
och får därmed moraliska implikationer. Exempelvis kan ett synsätt
som sätter människan utanför systemet göra hennes handlingar på
systemet till ”onaturliga” och därmed felaktiga. Ett synsätt som
inkluderar människan i ekosystemen kan leda till ett resonemang
om att vi är som andra djur med rätt att döda andra djur, liksom
rovdjur gör. Dock är människan det intelligentaste djuret och bör
därför var aktsam om naturen, antingen för egen överlevnad,
alternativt å de andra djurens och växternas vägnar, detta beroende
på hur man värderar människa respektive natur och om man
anlägger ett ekocentriskt eller ett antropocentriskt7 perspektiv. Men
detta är alltså värderingar och inte ett förhållningssätt som kan
sägas vara ekologiskt i naturvetenskaplig mening. Per Ariansen,
forskare och lärare på filosofiska institutionen vid universitet i Oslo
poängterar denna skillnad.

”Uppfattningen om vad som skulle vara en kris innebär
värdeuppfattningar. Ekologerna delar förvisso med alla andra
den uppfattningen att vi inte bör sätta igång processer, som
kan förstöra grunden för våra liv, men ekologerna har inte
någon speciell värdering som ekologer. Det är inte ett
speciellt ekologiskt värde att en ökad växthuseffekt (den
globala uppvärmningen) inte är önskvärd. Klimatet i Sahara
är inte ekologiskt ont. Ekologin som vetenskap har för oss
avslöjat komplicerade sammanhang i ekosystemen där vi
inser att tillsynes små och omärkliga faktorer kan ge

                                                  
7 Stenmark (2000) redogör för olika miljöetiska teorier och tar upp antropo-
centrism, biocentrism och ekocentrism. Det som jag benämnt som ett
antropocentriskt och ett ekocentriskt perspektiv kan jämföras med ”svag
respektive stark ekocentrism” enligt Stenmarks kategorisering (s. 186-187).
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dramatiska förändringar. Men ekologin som vetenskap kan
inte pålägga oss uppfattningar om vad som är moraliskt
betänkligt – t ex att använda kärnkraft som energikälla, eller
att utrota valstammen, eller att ökenspridning är av ondo.
Premisserna för såna slutsatser måste hämtas från annat
håll.” (Ariansen, 1993, s. 58, kursivering i original).

Ariansen tydliggör därmed vad som kan sägas vara en tolkning av
miljöproblem i en deskriptiv respektive värderande kontext, och att
ekologi som vetenskap måste skiljas från ekologiska förhållnings-
sätt som inkluderar värderingar i relationen till naturen.

Teknologerna talar engagerat om kursens innehåll i termer av
värderingar av människan och naturen, och relationen mellan
människa och natur. De tycks ”blockerade” av dessa värderingar
och förmår inte analysera dem som varande just värderingar och
skilda synsätt. En möjlig förklaring till detta i ett intentionellt
perspektiv kan vara det yrkesprojekt som kan tillskrivas tekno-
logerna, att bli civilingenjörer, vilket diskuteras längre fram.

5.2.3 Att relatera ett kursinnehåll till ett
yrkessammanhang

I intervjuerna ombads teknologerna att relatera kursens innehåll till
det framtida yrket som civilingenjörer. De kommentar detta på
olika sätt, men fem av dem talar om att kunna se konsekvenser av
byggande i naturen.

Martin, som inte riktigt vet vad han kommer jobba med, ”men
gärna som projektledare”, lyfter fram att kursen bör vara all-
mänbildande men också att den bör utveckla ett ”grundtänkande”.
Han tar också upp att man i ett yrkessammanhang resonerar och
upptäcker konsekvenser av byggande, men att expertkunskap sedan
måste kallas in.
- I mitt fall så är liksom alla kurser nånting som ingår i
utbildningen, för jag kan inte, jag vet inte ens vad jag vill hålla på
med. Men jag kan tänka mig att på just vår utbildning så är ju den
här ekologikursen väsentlig. Jag menar att man lär sig om mark
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och såna här miljöproblem och sånt. Vi ska ändå hålla på med
byggnader och grejer och vägläggning och allt möjligt, så det är
väl en rätt relevant kurs för utbildningen. /…/
- Och kretsloppen?
- Nja, man kommer ju inte så här ”ja, kvävets kretslopp jaha!”.
Däremot får man förhoppningsvis ett grundtänkande. Så här, okej,
när man sitter på första planeringsdagen, här ska vi bygga vägen,
jaha, här har vi en gammal träskmark med en massa konstiga
sällsynta fåglar, ska vi lägga den runt träsket istället? Vad händer
med spillvattnet? Man kanske får en massa idéer istället om hur
man ska göra, men så får man i alla fall använda nån expert som är
inne på det här området. Jag menar, det vi har lärt oss om
spillvatten, eller dagvatten, vad är det? Vad är det? Jag menar, det
är ingen vetenskap, jag har skrivit ett föredrag om det i den här
miljökursen jag gick på gymnasiet.

Även Jenny och Sara tar upp att det är ett slags resonemang om
konsekvenser som blir aktuella i en praktik.
- Lära sig hur alla andra organismer fungerar och hur de
samspelar och få lite förståelse för det, så att man kan tänka att om
man … får för sig att skövla en skog så ska man förstå
konsekvenserna lite av det. Att det är inte bara träden som man
förstör och hugger ner utan det påverkar mycket mer än bara det.

Sara
- Att tänka på det, t ex jag ska inte bygga vägar, men om nån
bygger en väg och vad kan hända här? .. Att det inte bara är
positivt att bygga en väg, utan alla faktorer som spelar roll. Men
det får man lära sig när man jobbar också, de finns ju alltid såna
som gör prover och testar vad som kommer hända och vad som kan
hända, men det kan ändå vara bra att kanske ha i bakhuvudet.

Tobias talar också om att se till konsekvenser av ett byggprojekt för
miljön. När Tobias talar om att han inte har någon nytta av att
kunna vattnets kretslopp säger jag emot och menar att han kanske
har det. Han svarar att det i så fall är delar av kretsloppet som är
relevanta i samband med byggnation. Utdraget nedan börjar med att
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Tobias svarar på frågan om hur kursen relaterar till ett framtida
yrke som civilingenjör.
- Jaa, det vet jag ju inte, eftersom det här är ganska grundläggande
ändå. Okej, lärarna har ju gått igenom lite så här exempel som …
man vet ju att när man kanske bygger ett byggprojekt så har ju det
jättestora konsekvenser på miljön runt omkring, t ex om du bygger
en damm så har det katastrofala följder för livet i dammen. Men …
det har ju inte varit så jätte mycket sånt egentligen.
- Nej … jag tänker, det kanske är meningen att ni, att man ska ha
den här grundläggande kunskapen och att översätta det själv,
eller?
- Jo, det känns som nån sån allmänbildning kanske.
- Jaa … ekologisk allmänbildning?
- Ja. Som är bra att ha. .. Ekologi (oh) jag vet inte, för vi säger
vattnets kretslopp, jag har ingen sån där ren, jättedirekt..
- … Fast det kanske man kan säga att du har. Om man bygger en,
jag menar om man ska bygga en väg och drar igenom nåt
vattendrag och vet att det kommer rinna vatten förbi och rinna
vidare så.
- Jo. Men på det sättet, okej du behöver koll på att det finns sjöar
och det är vatten som strömmar i marken. Men att det kommer
tillbaka, liksom, du behöver ju inte ha den stora biten. Det räcker
liksom med att veta att på den här platsen där går det vatten
härifrån och liksom.

Tobias talar ovan om att ”du behöver ju inte ha den stora biten”
och att ”det räcker liksom med att veta att på den här platsen där
går det vatten härifrån och liksom”. Det som Tobias tar upp som
angeläget att lära sig, att det finns sjöar och att vatten strömmar i
marken, kan ses som delar av vattnets kretslopp – ”den stora
biten”. Därmed väljer Tobias att fokusera på delar av ett
sammanhang eller en helhet som presenteras i undervisningen.

Martin relaterar också kretslopp till ett yrkessammanhang och
menar att den detaljerade nivå som kursen behandlat fosfors
kretslopp på inte är relevant. Detta kommer upp i intervjun i
samband med frågan om något varit svårt att lära sig.
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- Ingenting är ju svårt att lära sig om man pluggar lite på det…
eller hur? Då ska man istället säga om det var nåt som var tråkigt
och som jag inte ville lära mig, och det var ju typ alla kretslopp, för
det tycker jag är ganska onödigt.
- Då menar du på detaljnivå?
- Ja, i stort sett kan man lära sig kretslopp det är ju inte så svårt.
Jag kan ju kvävets kretslopp fortfarande men jag kommer liksom
inte kunna säga exakt hur det ser ut om några månader. Men jag
vet inte om det är så himla vettigt att kunna, vad ska jag ha det till?
I så fall är det kanske bättre att veta att t ex fosfor inte är
förnyelsebar.

Tobias inledde med att tala om kursen som allmänbildande och att
det inte varit så mycket tillämpningar. Jag ber honom fundera över
vad som händer om kursen kvarstår oförändrad och han svarar med
att relatera till målet, att bli civilingenjör.
- Jaa … säg att man inte förändrar kursen utan att den är-
- som den är. /…/ Ja, det blir svårare att relatera till målet som
man har med utbildningen och det är att bli civilingenjör liksom,
svarar Tobias. Det är svårare att koppla.
- Ja och kanske att ni som går utbildningen har målet väldigt tydligt
för er också.
- Jo. Men det är det ju så, man relaterar egentligen allting, som när
man läser matte, okej vad har jag för användning av det här
egentligen?

I samband med att frågan ställs om relationen mellan kursinnehåll
och praktik talar Jenny, Tobias och Martin om att de saknat
sambandet eller överföringen från naturvetenskap till ett
yrkessammanhang i kursen. Martin säger:
- Jag tycker kursen var kul, spännande, fast jag tycker istället för
att vi hade en massa såna här flyplanstolkning och flygbilder hade
jag hellre läst lite mer om byggandets miljö. Lite mer specifikt för
vår utbildning, eller jag vet inte, jag har inget exempel, men lite
mer anpassat efter vår väg- och vattenutbildning kanske.
- Hur menar du då, anpassat mera till?
- Nej men lite mer sån här byggmiljö kanske. Jag och Karin, en
annan tjej, satt och tänkte på det förut, tyckte att det skulle vara kul,
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att koppla det till motorvägsbyggen och husbyggen och hur mycket
det förstör. Man bygger en tunnel eller en friväg, vad är det för
skillnader på det? Utsläpp och miljöpåverkan i skogen, nåt sånt
där. Då kanske man tänker lite på det sen och blir lite mer
intresserad av det, då när man väl står och ska bygga den där
vägen, vad var det han sa nu igen? Då kanske man, även om man
inte kan det speciellt då, så kanske man tänker lite på det och
rådfrågar nån som verkligen kan det, eller det kanske man måste
göra ändå…

Tobias beskriver det som att undervisningen fokuserat på
problemen, som t ex byggande ger, men inte på de alternativ eller
lösningar som finns. Han anser att kursen borde vara mer inriktad
på tillämpningar.
- Jag tycker ekologin, den borde kanske vara kopplad mer till fall
och exempel istället för att bara säga att det här är jättedåligt …
Ja, t ex när man bygger vägar genom djungeln så måste man hugga
ner den. Okej, det förstår man ju också, men vad ska man göra? …
Man borde lämna lösningar och inte bara problem. Så man får,
man borde ha det mer anpassat till … ja, med byggnad. För då
skulle den bli mer intressant för många tror jag också.
- Mm. Du menar att man sätter ekologi, sätter kursen i relation till
det som ni ska jobba med?
- Ja. Det tror jag skulle engagera många fler som kanske
prioriterade bort den för att de tyckte att det är ju bara en larvkurs
liksom.

Jag frågar varför han tror att den prioriterades bort och varför den
uppfattades som ”larvig”.
- Du läser mycket och det är kretslopp som går och djur vandrar
från en biotop hit och dit och det blir mera … det är ganska stort,
det är inte så här absolut liksom. Sen att den inte relaterar till det
man vill eller det man är här för. Den är lite utanför eller vad man
ska säga. Så det blir liksom .. det känns, jag tror inte man måste
klara ekologikursen för att …
- för att bli en duktig ingenjör? frågar jag.
- Nej. Utan det är bara en grej som man måste göra för att ta sig
igenom.
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5.2.4 Kursinnehållet i relation till vardagslivet

Patrik, Jenny och Sara svarar på frågan om hur de relaterar
innehållet till yrkeslivet med att även tala om allmänbildande
kunskaper och att kursen ger en ”tankeställare” .

Patrik menar att kunskaper om naturen och miljöproblem tillhör
allmänbildningen.
- Baskunskaper, jag menar sånt som alla bör kunna. /…/ Det är det
alla borde kunna, för man behöver veta varför man inte ska slänga
ett batteri i papperskorgen, det fattar man inte om man inte har
pluggat lite biologi och lite kemi. /…/ Allmänbildning, skogsdöd,
försurning.. baskunskaper, fatta vad de säger på TV. Det står t o m
i körkortsboken idag om växthuseffekt och försurning, så att det är
verkligen baskunskaper, det är sånt du ska kunna i samhället idag.
Det ska inte behöva stå i körkortsboken.

Sara och Jenny talar även om att det är en kurs som berör dem
privat och anser att fler borde läsa kursen. Sara säger:
- Men jag tror inte bara att det är till yrket utan att det är privat
och så att man får en tankeställare, mycket om miljöproblemen och
så. /…/ Jag tycker nästan alla skulle gå kursen.

Jenny menar att ”alla skulle behöva vara lite mer miljömedvetna”
och att kursen är viktig oavsett yrke.
- Jag tror att det är viktigt ändå att man kan, inte bara… i yrket
eller veta sånt, det är väl viktigt att kunna lite allt möjligt också, för
att få lite allmänbildning om miljö och ekologi överhuvudtaget.
Egentligen så tror jag man har nytta av allting oavsett vilket yrke
man än väljer.

I detta avsnitt har teknologernas tolkningar av kursinnehållet visavi
ett yrkessammanhang som civilingenjörer redovisats. Teknologerna
talar om att ställa frågor och resonera kring den inverkan byggande
kan ha på naturen. Vidare talar Tobias och Martin om att det är
aspekter av kursinnehållet som är relevanta i betydelsen att det är
delar av vattnets kretslopp, och fosfor som ej förnyelsebar, som är
aktuella i en praktik. Tre av teknologerna tar upp att kursen inte
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fokuserat på tillämpning i tillräckligt hög grad. Förutom att i svaret
på frågan tala om relationen mellan kursinnehållet och en
yrkespraktik menar Jenny, Patrik och Sara att kursen är angelägen
oavsett yrke, som allmänbildning och som en slags ’medborgar-
kunskap’. De talar vidare om kursinnehållet i normativa ordalag i
bemärkelsen att det borde vara relevant för alla att lära sig om miljö
och ekologi.

5.2.5 Teknologernas utsagor i ett intentionellt
perspektiv

I citaten finns utsagor som närmast kan tolkas som att teknologerna
upplevt att de suttit på de anklagades bänk. Vad kan detta bero på? I
bandintervjuer från föreläsningarna har läraren vid några tillfällen
påpekat att ”detta bör ni tänka på som framtida teknologer”, vilket
teknologerna uppfattat som något negativt. Ovan anger Sara att hon
känner sig orättvist påhoppad eftersom hon planerar att läsa
miljökurser senare.

Kursen aktualiserar teknologernas kommande yrkesroll som
ingenjörer och deras påverkan på naturen. Teknologernas utsagor
kan tolkas som en frustration över att innehållet i kursen presenterar
miljöproblemen, och de intressekonflikter som dessa kan sägas
utgöra, men att de sedan upplever att problemen belyses i ett
ekocentriskt perspektiv. Om vi tillskriver teknologerna ett mål i
betydelsen arbeta som ingenjörer i framtiden kommer därmed ett
ekocentriskt perspektiv i konflikt med själva yrkesrollen. Som
ingenjörer kommer de att påverka naturen, i lägre eller högre grad,
och detta ligger så att säga i ingenjörsyrket.

Vidare är det möjligt att tolka teknologernas reaktioner på
undervisningen utifrån ingenjörens kritiserade yrkesroll, så som den
framträdde i media vid den tid kursen gavs. Vid den tidpunkten
rapporterades om miljökonsekvenserna vid bygget i Hallandsåsen
och mögelskador i nya, miljöanpassade, stadsdelen Hammarby
Sjöstad i Stockholm.
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Förutom dessa miljöskandaler finns möjligen i samhället både en
misstro mot, och en förhoppning om, teknikens och ingenjörernas
betydelse för utvecklingen på miljöområdet. I debatten om
miljöproblemen och lösningarna finns uppfattningar om att
tekniken både är en orsak till problemen och en del av lösningen. I
flera större debatter, t ex om vattenkraften, har miljörörelsen och
ingenjörerna varit antagonister (se Sjöström, 1985).

5.2.6 Frågor om lösningar av miljöproblemen

Jag har tidigare nämnt att teknologerna ställt frågor under
föreläsningarna om lösningar på miljöproblemen. I dialogen mellan
lärare och teknologer under föreläsningen om ’populations-
dynamik’ väcktes den existentiella frågan om ’meningen med
livet’. En teknolog frågade vidare: ”Men hur långt kan det gå? Hur
många kan vi bli?”. Frågan kan tolkas som att den rör befolknings-
tillväxten och hur denna ska lösas. Kan den begränsas? Räcker
resurserna?

Vid den näst sista föreläsningen, under rubriken ’Avfallshantering’,
tar läraren upp olika typer av avfall och att deponier på sikt ska tas
bort.
- Det här med ekologi och ekonomi hör väldigt bra ihop, just när
det gäller det här med skatter; då får vi en effekt direkt. Då blir det
genast intressant att göra nånting. Så att det betyder att de som nu
tar emot mot våra sopor, de kommer vara tvungna att betala en
deponiskatt om de inte lyckas ta hand om det.

En teknolog ställer sedan en fråga i anslutning till detta: ”Agenda
21, har inte det påverkat det här?”. Vid samma föreläsning ställer
teknologerna ytterligare frågor om avfallet och om vi i Sverige
hanterar det på ett bra sätt. ”Hur mycket kväve släpper resten av
Europa ut? Är vi bra på att ta tillvara avfall? Även om vi är bra, är
det en bra nivå som vi ligger på, liksom?”. Dessa frågor visar också
att teknologerna söker efter vad som är ”bra”, ”är vi bra på att ta
tillvara avfall?” och ”är det en bra nivå som vi ligger på?”. Detta
kan tolkas som ett sökande efter lösningar samt en värdering av
dessa: Fungerar lösningarna?
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Hur kommer det sig att teknologerna frågar om lösningar på
miljöproblemen och anser att kursen uppehållit sig för lite vid
detta? I intervjuerna med teknologerna ombeds de kommentera att
de ställt frågor på föreläsningarna. Ola ser detta som positivt och
säger spontant:
 - Ja men, det är ju därför vi går här på nåt sätt, vi är
civilingenjörer, det är utmärkt att vi har det tänkandet, för att det
är ju därför vi går här! Komma på nya saker, utveckla, det är ju
därför vi är här, då har de lyckats verkligen, om vi har fått det
tänkandet redan.
- Du menar om ni ställer de frågorna?
- Ja, det är ju det vi är här för. Det kanske är så att det är såna
personer som söker sig hit.

I ett intentionellt perspektiv, där vi söker svar på vad som kan
rimliggöra teknologernas frågor och fokusering på miljöproblemens
lösningar, är deras intresse för problemlösning ett möjligt svar. När
teknologerna svarar på frågor om varför de sökt sig till
ingenjörsutbildningen och ett framtida yrke som civilingenjör är
”praktiskt intresse”, ”intresse för innovativa lösningar” svar som
ges av Patrik, Tobias och Ola. Ola säger: ”Det är kul med problem,
det är kul med saker, det är kul med det tekniska”. De två
kvinnorna anger också ett miljöintresse. Jenny valde mellan en
miljöutbildning vid Campus Norrköping och Väg- och
vattenutbildningen på KTH. ”Fast där var det bara miljö och då
tänkte jag att jag läser på KTH istället och så väljer man, kan man
välja miljökurser sen”.

En diskussion om lösningar saknas i undervisningen

I intervjuerna tar flera teknologer upp att kursen inte i någon större
utsträckning tagit upp lösningarna av problemen. Därmed framstår
kursen och dess innehåll som negativt då endast problem efter
problem presenteras utan möjlighet till diskussion om lösningar.
Tobias tar upp denna aspekt i intervjun. Han menar att utrymmet
för att diskutera och komma in på lösningar varit litet. Istället
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stannar föreläsningarna vid att ta upp problemen och det som är
”fel”.
- Det känns som om det inte finns tid för att debattera ämnet
nånting, utan vi ska bara göra det här, och så här är det; och så
gör vi det här och så, och så, och det är fel och det är fel. Men man
hinner ju inte prata om det! Jag tycker det blir konstigt.
- För det har inte varit några diskussioner…?
- Nej. Det är det, hur kan man göra det bättre, liksom? Det blir
bara: det här är fel, och så okej, så går man vidare, det här är
också fel. Det är bara schut, schut, schut [illustrerande ljud, ungefär
som att hacka något]. Tycker jag. /…/ Men det är en sån där allmän
grej, det känns som man har för lite tid åt allting.
- Känns det lite stressigt hela tiden?
- Allting är schut, schut, det ska göras så här snabbt. /…/ Det
verkar verkligen komprimerat och det finns inte tid för nån debatt,
det är bara: det här ska ni kunna! Få in det i huvudet på bästa sätt,
liksom.

Sara tar också upp bristen på tid för diskussion.
- Man kommer på en massa saker när man hör nånting, när man
suttit där i klassrummet och vill vara med och diskutera. Så det
borde man göra mer, att man diskuterar mer.. vad man kan göra åt
det mer. Det kändes som att det inte fanns tid, att nu måste vi
komma vidare.
- Behövs det nån diskussionstimme?
- Ja, men det är svårt, för det är ju när man kommer på det som
man vill diskutera.

Patrik menar att lösningar är detsamma som politik, och på frågan
hur denna politiska aspekt påverkar diskussionen menar han att de
inte hunnit diskutera lösningar. Att det borde ske på högskolan och
på en annan nivå än den som förs i media är Patriks uppfattning.
- Hur påverkar det diskussionen när ni kommer in på det på
föreläsningarna?
- Vi har ju inte hunnit diskutera det egentligen, tyvärr.
- Jag noterar att det blir inga diskussioner.
- Det finns inte tid till det.
- Skulle du önska att det fanns mer tid eller?
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- Både och. Jag menar att det är klart att det måste diskuteras, jag
menar diskuterar man det inte här, var ska man diskutera det då
nånstans? Om det inte tas upp till diskussion här, på en lite högre
nivå, istället för den nivån som bedrivs i media. /…/ Att sitta och
lära att, okej, för fem år sen när den här boken skrevs, så tyckte de
så och så, okej, det är möjligen industrihistoria och inte ekologi
och det är en jäkla skillnad. Det finns såna kurser och de kan man
läsa och man vill läsa historia. Ska vi sitta och fundera eller göra
innovativa lösningar så är det nåt helt annat.
/…/
- Så det är inte lösningarna i sig man behöver ha kunskap om?
- Det är snarare att ventilera och diskutera lösningar i så fall, och
vad vi har för idéer kanske, och vad det finns för ny teknik, var
möjligheterna finns, och varför inte det har satsats pengar på det,
liksom.

Patrik påpekar ovan att det han ser som relevant att diskutera är
olika lösningar och teknologernas idéer, samt ny teknik och
ekonomiska aspekter på teknik och teknikutveckling.

Teknologernas frågor  under föreläsningarna, och utsagor i
intervjuerna om bristen på ett undervisningsinnehåll som fokuserar
på lösningar av miljöproblemen, kan tolkas i ett intentionellt
perspektiv. Teknologernas frågor kan förstås utifrån deras yrkes-
projekt, vilket Ola tar upp i intervjun. Men frågorna om lösningar
kan rimligen också diskuteras utifrån ett mer allmänmänskligt
intresse där ett kursinnehåll som tar upp miljöproblem väcker
frågor såsom: Finns det lösningar på problemen? Är lösningarna
effektiva?
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5.3 Kontextproblematik,
kontextualisering och
differentiering

Denna fallstudie om förstaårsstudenters tolkningar av ett
kursinnehåll om ekologi och miljö på en ingenjörsutbildning visar
på en pluralism av tolkningar.

Kursen aktualiserar för det första en deskriptiv kontext i betydelsen
att teknologerna relaterar innehållet till begrepp och discipliner, där
en rad olika naturvetenskapliga ämnen namnges. Teknologerna
talar också om ekologiämnets ”bredd”. I dessa utsagor, och i det
material som jag haft tillgång till, särskiljs inte dessa som olika
ämnen. Inte heller sker en elaborering inom en ämneskontext där
begrepp relateras till en teori eller till en empirisk nivå. Martin talar
dock om kursinnehållet som ”blandat” och lyfter fram rullstens-
åsar, folkpopulation och vattnets kretslopp som exempel. Här finns
en upptäckt och en uppmärksamhet riktad mot skillnaderna mellan
dessa termer. Martin påpekar vidare att hans studiekamrater försökt
finna den röda tråden, det som då förenar ett innehåll, men tyckt det
varit svårt.

Men den mångfald kontexter som kursen aktualiserar är inte endast
relaterad till skilda vetenskapliga discipliner utan rör också skilda
värderingar om naturen och människan. Teknologerna opponerar
sig mot de värderingar av människan och hennes påverkan på
naturen som de uppfattat att läraren implicit uttryckt i under-
visningen. Här väcks också deras känslor och de reagerar mot ett
synsätt som ställer människan utanför ekosystemen och gör att
hennes handlingar ses som onda. Några av teknologerna menar
också att kursen som helhet inte är aktuell eller angelägen för dem.
Man skulle kunna säga att de avvisar de värderingar som går emot
deras egna samt att kursen inte känns angelägen och därför väljs
bort.
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Sammanfattningsvis uppstår i denna studie två slags problem
rörande kontextualisering och hanterandet av den. Det första rör det
deskriptiva och det andra det emotionella och värderande. Den
första rör försök till kontextualisering och differentiering av ett
ämnesrikt kursinnehåll. Det andra rör en kontextproblematik som
innebär att själva definierandet av en kontext, d v s att betrakta
människan som en del av ekosystemen, eller utanför, tycks innebära
att själva definitionen får moraliska konsekvenser. Teknologerna
tycks fångade av denna värderande kontextualisering och är
upprörda. De har svårigheter att analysera den som en värdering,
lägga den åt sidan, och fokusera på ämnesinnehållet.

Dessa kontextualiseringar kan ses i ljuset av de projekt som
teknologerna försöker realisera. Martin talar om ämnet ekologi och
undervisningens bredd i samband med att han beskriver hur han
själv, och hans studiekamrater, studerat inför tentamen. Att klara
tentamen, och därmed kursen, kan ses som ett led i teknologernas
förverkligande av ett utbildningsprojekt - att klara civilingenjörs-
utbildningen. Utifrån det yrkesprojekt som kan tillskrivas tekno-
logerna, att bli civilingenjörer, aktualiseras en värderande kontext
men också sätt att se på ett ämnesinnehåll. Tobias menar att delar
av vattnets kretslopp är relevant i ett yrkessammanhang, och Martin
talar om att ”detaljerna”, och beskrivningen av de biogeokemiska
kretsloppen i kemiska formler, inte är relevant, däremot kunskapen
om att fosfor inte är förnyelsebart.

Detta kan jämföras med resultat från lärarstuderandes svar på en
enkätfråga om sättpotatis i syfte att undersöka deras kunskap om
fotosyntesen (Ekborg, 2003). I Ekborgs studie om lärarstuderandes
begreppsbildning fick studenterna besvara frågan: ”Om man sätter
potatis på våren så kan man skörda nypotatis på sommaren. Av
varje sättpotatis får man nya potatisar. Hur går detta till och varifrån
kommer all materia till de nya potatisarna?” (op.cit. s. 140).
Resultaten visar att flera studenter inte tar upp fotosyntesen i sin
beskrivning av vad som händer och därmed inte fokuserar på
omvandlingen av koldioxid till biomassa. Istället ges svar om hur
växten tar upp näring och/eller vatten från jorden. Det är svar som
fokuserar på delar av beskrivningen och förklaringen till hur
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potatisen växer. En anledning till att dessa aspekter fokuseras kan
vara att frågan om sättpotatisen tolkas av studenterna inom en
common sense kontext, en vardaglig kontext, och studenterna
uppfattar inte att de bör ge naturvetenskapliga förklaringar som
inkluderar fotosyntes. Förutom denna anledning diskuterar Ekborg
(ibid.) studenternas svar i ljuset av deras yrkesprojekt – att
undervisa barn i åk 1-7. Inom ramen för ett sådant yrkesprojekt
betraktas inte kunskaper och förklaringar om fotosyntes på atomär
nivå som relevanta. Studenterna fokuserar istället på ett innehåll
som de själva kommer att undervisa om samt på vilket sätt
undervisningen ska bedrivas.

Tobias utsaga om att delar av vattnets kretslopp är relevant i
förhållande till en yrkespraktik kan ses som en fokusering på en
aspekt av undervisningsinnehållet. I ett yrkesperspektiv är det är det
en aspekt av vattnets kretslopp, den som gäller vattnets strömning i
marken, som lyfts fram. Denna slags aspektseende, där delar av ett
innehåll uppmärksammas, och delar av en slags helhet, i form av
vattnets kretslopp, är också framträdande i en studie om en grupp
högstadieelevers kunskapsbildning i tematisk miljöundervisning
(Österlind, 2003).

Fem av de sex teknologerna talar om att kursens innehåll ska
omsättas i praktiken i form av ett beaktande av vilka konsekvenser
byggande kan ha för miljön. Martin menar också att svaren på
frågan: ”Vilka konsekvenser får detta byggprojekt på miljön?” kan
kräva expertkunskap som han själv inte besitter. Denna slags
kunskap skiljer sig från det som Tobias tar upp ovan som en
inriktning på specifik kunskap med relevans för ingenjörsyrket.
Jenny, Patrik och Sara tar upp att kursens innehåll inte bara är
relevant i ett yrkessammanhang utan även i vardagen. Jenny menar
att det är viktigt att ha kunskaper om ekologi och miljö och att detta
är ”allmänbildning”, och Patrik menar att detta är ”sånt du ska
kunna i samhället idag”, vilket kan ses som kunskap för att kunna
verka som en god medborgare.

Slutligen aktualiserar kursinnehållet frågor om lösningar, och hur
väl dessa lösningar av skilda miljöproblem fungerar. Dessa frågor
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kan förstås och rimliggöras utifrån teknologernas yrkesprojekt att
bli civilingenjörer
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6. Biologstuderandes
tolkningar av en uppgift
om miljöredovisningar

Denna fallstudie syftar till att beskriva en grupp biologistuderandes
arbete med en uppgift rörande miljöredovisningar och att undersöka
hur de tolkar och löser uppgiften. De studerandes tolkningar
beskrivs i termer av ’problem’ och ’kontexter’ som de aktualiserar.

6.1 Om kursen

Kursen heter Miljövård för biologer och är en påbyggnadskurs om
10 poäng vid Stockholms universitet. Behörighet att söka har den
som läst minst ett år biologi. Kursen är eftersökt, vilket betyder att
studenterna ofta har läst ett flertal andra kurser såsom andra
biologiska påbyggnadskurser, kemi (vilka gäller flera studenter)
och geografi, men också samhällsvetenskapliga ämnen som t ex
ekonomi.

Kursen är tvärvetenskaplig och belyser miljöfrågor ur ett brett
samhällsperspektiv och innehåller föreläsningar i ekonomi, miljö-
juridik, psykologi, miljöteknik, politik och internationell miljövård.
Studenterna arbetar med olika miljöfrågor i form av grupparbeten
som innebär litteratursökning och kontakt med experter inom
området. En praktikperiod om en vecka ingår i kursen. Den har
syftet att ge studenterna en möjlighet att någonstans i samhället
utanför universitetet få studera hanteringen av miljöfrågor. Bland
praktikplatser finns t ex landsting, kommuner, IVL (Institutet för
Vatten och Luft), Stockholm Vatten, Naturskyddsföreningen och
Naturvårdsverket.
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Två veckor in på kursen startade de seminariearbeten som
presenteras närmare nedan. Grupperna arbetade med dessa under en
period på tre veckor. Under denna period hade de också två
föreläsningar och en praktikvecka. Gruppen som jag valde att följa
som observatör träffades vid sammanlagt sju tillfällen och det
inspelade materialet omfattar tio timmar. Perioden från det att
uppgiften presenterades och sedan inlämnades var 16 november till
9 december 1998.

6.2 Uppgiften

Uppgiften som gavs studenterna rörde miljöredovisningar. I
samband med att miljöledningssystemet8 EMAS infördes 1995 var
miljöredovisningar det året fallstudien genomfördes, 1998,
fortfarande en ganska ny företeelse. Uppgiften som studenterna
gavs presenterades muntligt för klassen av två lärare. Vid
presentationen var klassen indelad i halvklasser om vardera 15
studenter. Studenterna fick välja mellan fem olika teman däribland
”Miljöredovisning – yta eller innehåll”. I samband med att temat
presenterades ställde läraren en rad frågor som utgångspunkt för
uppgiften så som: ”Vad tas upp i miljöredovisningar och vad är en
bra miljöredovisning? Gör alla företag på samma sätt eller finns
det alternativa tillvägagångssätt? Hur ser problematiken ut kring
miljöredovisningar – finns det anledning för myndigheterna att
styra upp det hela?”.

Utöver detta säger lärarna att studenterna ”har möjlighet att styra in
det mycket själva och att temana anger riktningar”. En av lärarna
säger vidare att:
- Det är en bred uppgift, välj en inriktning som ni kan fördjupa er i.
Det ska inte bli en tidningsartikel.

                                                  
8 Ett miljöledningssystem är ett ledningsverktyg för att identifiera de viktigaste
miljöproblem som orsakas av organisationen, skapa miljömål, genomföra beslut
för att målen ska uppnås och utvärdera arbetet så att ledningen ska kunna fatta
beslut för att minska påverkan. Exempel på två miljöledningssystem är EMAS
och ISO 14 001.
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En vecka senare står det ”start seminariearbeten” på schemat och
studenterna har gjort sina temaval och är indelade i grupper.
Gruppen som valt uppgiften om miljöredovisning består av Hans,
Karin, Lena och Nina (samtliga namn är fingerade). Vid det
tillfället ges studenterna ytterligare generell information om arbetet
med uppgiften.
- Grundidén är att det ska vara i stil med en vetenskaplig artikel,
beroende på tema. Den ska vara sju sidor men det beror också på
hur många som varit med och jobbat, det kommer inte att styras så
hårt. Disponera tiden så att det inte sväller ut för stort och kolla
med oss så ni får en bredd ni klarar av.

Varje grupp får också material bestående av tips på bl a litteratur
och internetadresser. I den medföljande texten till uppgiften om
miljöredovisningar står följande:
”Allt fler marknadsledande företag producerar påkostade
miljöredovisningar. Miljöhänsyn har blivit argument i kampen om
konsumenternas och aktieägarnas gunst. Dessutom blir de allt
hårdare granskade och det kan vara mycket riskabelt att försöka
bluffa om sitt miljöarbete. Tidningen Affärsvärlden har börjat dela
ut ett pris till ”Bästa Miljöredovisning”. Miljöorganisationerna och
statsmakterna verkar ha blivit frånsprungna. Finns det några risker
med detta, eller är det endast av godo? Hur ser framtiden ut?”

6.3 Studenternas tolkningar av
uppgiften

Utifrån citat ovan kan definitionen av själva uppgiften ses som
relativt öppen. Studenterna inledde arbetet med att samtala med en
av lärarna och fick olika förslag på vad de skulle kunna inrikta sig
på. I gruppen diskuterades sedan olika ’problem’ som studenterna
skulle kunna arbeta med. Följande förslag till ’problem’
diskuterades:

1. att granska företagens verksamhet
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2 a. att granska företagens verksamhet i relationen till deras
respektive miljöredovisning eller

b. jämföra olika företags miljöledningssystem och deras
respektive miljöredovisningar
3. endast granska miljöredovisningar (som bra eller dåliga,
tydliga eller otydliga)

Dessa förslag på problem kan sägas svara mot olika frågor, som
diskuterades i gruppen, om vad miljöredovisning är.

1. Miljöredovisning som reklam – granska verksamheten som
sådan
2. som utvärdering – granska verksamhetens relation till miljö-
redovisningen
3. som generellt fenomen – granska miljöredovisningar som text.

Bland dessa problem väljer gruppen att granska miljöredovisningar
som ett generellt fenomen och att själva granskningen ska bestå av
ett antal kriterier.

Gruppens kriterier för bedömning av miljöredovisningarna9.
1. Helhetsintryck – layout, relevant omfång, tydlighet, lättläslighet
och pedagogiskt upplägg
2. Miljöpolicy – Presenteras den och är den samlad och tydlig?
Säger den något?
3. Miljömål – presenteras de och är de samlade och tydliga? Är
målen mätbara?
4. Sammanfattning
5. Innehållsförteckning
6. Företagsinformation – Finns det verksamhetsbeskrivning och
uppgifter om antal anställda och omsättning?
7. Miljöledningssystem – Har de något och i så fall vilket?
8. Utsläpp och gränsvärden – redovisas detta?
9. Resultat kopplade till målen – Är de uppnådda resultaten
kopplade till de uppställda målen?

                                                  
9 Återgivet från gruppens skriftliga redovisning ”Miljöredovisningar -
redovisningar eller reklam?” s. 3.
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10. Miljöpåverkan – Redogör de för hur deras verksamhet påverkar
miljön?
11. Miljörelaterade kostnader och investeringar
12. Forskning och/el. utveckling – Redovisas bedriven forskning
och utveckling? I vilken utsträckning då?
13. Miljöutbildning inom företaget – Redovisas det om, hur och i
vilken omfattning utbildning görs?
14. Miljökrav på underleverantörer och entreprenörer – Redovisas
det?
15. Omvärldsjämförelser – Jämför företagen sig med andra företag,
inom samma bransch?

Utarbetandet av kriterierna, som upptar större delen av gruppens
tid, ser gruppen som en gemensam utgångspunkt för bedömningen.
När detta är gjort väljs 14 miljöredovisningar ut och varje student
läser 3-4 miljöredovisningar med utgångspunkt från kriterierna. Vid
en genomgång diskuterar sedan gruppen varje redovisning för sig
och sammanställer resultatet.

I studenternas arbete med uppgiften aktualiseras en deskriptiv och
värderande kontext. Dessa omfattar studenternas tolkningar av
uppgiften i form av beskrivningar av miljöredovisningar och som
värderingar av miljöredovisningar. Under arbetets gång upp-
kommer också ett ’problem’ som studenterna inledningsvis valde
bort – att granska företagens verksamhet. I lösandet av uppgiften
uppkommer svårigheter att skilja mellan olika kontexter, liksom att
skilja mellan olika ’problem’. I följande avsnitt presenteras
studenternas samtal med avseende på detta.

6.3.1 Att hantera ’subjektivitet’ i ett
akademiskt sammanhang

Frågor som aktualiseras under grupparbetet rör ”subjektivitet” och
”godtycke”. Gruppen funderar över om och på vilket sätt denna
bedömning och undersökning skiljer sig från tidigare arbeten inom
naturvetenskap. Nina menar att de hanterar det subjektiva inslaget
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genom att ha formulerat kriterier och sedan diskuterat dessa
gemensamt efter en individuell genomläsning av redovisningarna.

Hans: Så lite mer om grunderna för kriterierna och nånting om att
läsarna av miljöredovisningarna är ”en intresserad allmänhet”. Sen
också att vi var fyra stycken, att vi har läst olika rapporter, vi har inte läst
andra rapporter, så vi beskriver lite av vårt arbetssätt. Det finns ju en viss
risk för godtycke
Nina: Precis. Det måste man nog poängtera
Lena: Måste och måste! Så jävla vetenskapligt är det -
(ohörbart, alla i mun)
Hans: Vi ska väl ändå förklara. Skulle vi ha gjort en lab eller nånting då
skulle det varit noggrant
Lena: Ja, men då är man noga i alla delar men det är vi inte nu på
samma sätt
Hans: Och då tycker jag på nåt sätt att då förklarar man ju också att t ex
resonemangen i reslutat och diskussion och så, då kan man känna att det
finns ett visst godtycke i det här
Lena: Så tar man udden av allting menar du! (skrattar)
Hans: Neej men
Lena: Nej men jag bara skoja!
Hans: Nej men man behöver inte sticka under stol med att det finns en
subjektivitet
Lena: Nej
Hans: I det på nåt vis, som kan skilja sig inom gruppen också
Lena: Jag är väldigt subjektiv (harklar sig)
Hans: Jaa! (alla skrattar). På nåt sätt ska vi beskriva arbetsgången,
uppdelningen av materialet, vi behöver inte skriva vem som har läst vad.
/…/
Karin: ”Vi har ändå försökt att hålla oss till samma resonemang” (Karin
föreslår en textrad)
Nina: Njaa, alltså vi har ju haft samma kriterier men bara att man
nämner, jag menar tolkningen får ju den som läser göra –
Hans: Ja, vi behöver inte göra nån värdering. Vi har delat upp
rapporterna och läst var och en för sig men vi har försökt bedöma dem
likvärdigt eller enligt samma kriterier
Nina: Ja, och i möjligaste mån försökt göra en likvärdig bedömning får
man väl säga?
Hans: Mm, mm. /…./ När vi inte har varit säkra på kraven så har vi
diskuterat dem.
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I dialogen ovan resonerar studenterna on hur rapporten ska
utformas men också om hur ”subjektivitet” och ”godtycke” ska
hanteras i bedömningen av de olika miljöredovisningarna. Hans
säger att ”man behöver inte sticka under stol med att det finns en
subjektivitet” vilket kan ses som ett påpekande att den subjektiva
aspekten finns i arbetet och att det är bättre att gruppen
uppmärksammar den och finner sätt att hantera den.

6.3.2 Att skriva ”krönika” eller ”rapport”

Nina menar att de måste skriva och infoga sina tolkningar så att
läsaren kan bedöma och dra egna slutsatser om miljö-
redovisningarna.

Hans: Dom sa inte att det skulle var en vetenskaplig artikel, men det
skulle vara i vetenskaplig skepnad och då har man ju sina ramar, man
talar om vad det är för material, man talar om hur det har sett ut och så
där, och man redovisar på ett logiskt kanske inte kronologiskt sätt men i
nån slags ordning i alla fall och -
Nina: Jag tycker det låter jättebra!
Hans: och sen flummar man i diskussionen
Nina: Ja, material och metod, det här har vi använt som metod, vi har
kollat på företagen enligt vissa punkter, och här är resultatet, vi har
liksom sett det här och det här, ja och sen kommer en diskussion, jaha hur
kan vi tolka det här då?
Hans: Lena vill skriva en krönika eller nånting (skrattar till, Lena skrattar
också till. Hans frågar sedan Lena om hon kontaktat Mc Donald’s och
berättar för gruppen att de firar jubileum.)
Hans: Är du med Lena, ska vi göra ungefär så här?
Lena: Nej (skrattar), jo, det blir väl bra.

I utdraget ovan vänder sig Hans till Lena, som varit tyst i
diskussionen, och säger att hon vill skriva en krönika. Denna utsaga
kan tolkas som att Hans uppfattat att Lena har en annan åsikt om
arbetet (vilket nämndes tidigare: ”Man behöver inte sticka under
stol med att det finns en subjektivitet i det på nåt vis, som kan skilja
sig inom gruppen också” varpå Lena säger ”Jag är väldigt
subjektiv”). När Hans säger att en krönika skulle vara en stilistisk
genre som skulle passa Lena tydliggör han att hennes personliga
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åsikter inte ryms, eller är valida, i en rapport och i ett akademiskt
sammanhang.

6.3.3 Att tillämpa kriterier och bedöma
miljöredovisningarna

Under denna fas i arbetet återkommer ett problem, som studenterna
valt bort: en jämförelse mellan miljöredovisningar och verksam-
heten. Frågor som uppkommer som rör detta gäller: Om
miljöredovisningarna är bra respektive dåliga, är företagens miljö-
arbete det också? Hans är den som påminner gruppen om
utgångspunkten och det problem som gruppen valt att fokusera: att
granska miljöredovisningar och inte miljöredovisningar i relation
till en verksamhet. Det betyder att kriterierna ska tillämpas på
redovisningarna och inte på företagen. En återkommande punkt för
denna diskussion gäller företagens redovisning av miljöutbildning.

Karin: Ska vi ta upp vad det är för typ av utbildning eller att de har?
Nina: Att de har
Hans: Ja om de redovisar hur mycket de satsar på dem, om de redovisar
Karin: Satsade medel också då?
Nina: Nej, jag vet inte –
Hans: Det får vi bedöma från fall till fall
Lena: Men på nåt sätt kan man ju också analysera om miljötänkandet är
integrerat i organisationen
Karin: Ja det kan man skriva om
Hans och Nina: Jaa (tveksamma)
Hans: Men de skriver ju gärna om de har utbildat personal
Karin: (läser högt från en miljöredovisning) ”Det genomsyrar vårt
tänkande i alla nivåer”
(alla protesterar i mun på varandra)
Lena: Njaaa
Hans: Nej sånt är skitsnack, det ska ju stå
Lena: Och så kollar man och så är det 3 % av personalen som gått
utbildning
Hans: Men det är återigen, man får hålla huvudet
Karin: Kyligt
Hans: Under öronen! eller vad säger man (alla skrattar). Att man inte
bedömer efter hur jävla mycket pengar de satsar utan redovisar de vad de
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gör? ”Vi har satsat en halvtimme på vår personal i miljöutbildning”, då
är det en bra miljöredovisning.

Lite senare när alla i gruppen presenterar sina bedömningar av
miljöredovisningarna för varandra återkommer punkten om
miljöutbildningar och Hans påpekar återigen att det viktiga är att
bedöma hur de redovisar utbildningen, och inte hur utbildningen är
utformad, eller borde vara utformad, eller vilka resultat den gav.
Nina: Ja, där hade jag svårt att avgöra, jag har skrivit ”ja, men svårt att
avgöra hur mycket och hur bra!” De pratar om det men de säger inte
hur.. /../ De säger att de ska utbilda sin personal men de säger inte hur
många. De säger framförallt inte att den ska vara kontinuerlig utan att de
skall utbildas
Hans: Men skriv ja, svagt, eller nåt sånt. Så har de nämnt det men.. det är
inte så himla bra. Många skriver ju att, ja, vi har gjort en
halvdagsutbildning av 87% av vår personal, sådär, men då tycker jag att
då har man presenterat bra vad man har gjort, sen kan man kanske man
kan tycka att utbildningen är jävligt tunn.

6.3.4 Frågan återkommer: varför gör
företagen miljöredovisningar?

I slutet av arbetet sitter Hans och Lena och sammanställer material
efter att gruppen har diskuterat bedömningarna av miljöredo-
visningarna. I samtalet ställer Hans frågan om varför företagen gör
miljöredovisningar och han menar att det är det ekonomiska
intresset som är anledningen, snarare än ett intresse för att värna
miljön.
Hans: Man kan spekulera i varför företag gör miljöredovisningar
överhuvudtaget
Lena: Ja
Hans: Det är många, det är flera stycken av dem som jag har sett som
inte på nåt sätt sticker under stol med att de gör det av ekonomiska
intressen, att de inte säger att ”vi gör det här för att vi tycker att det är så
viktigt med biologisk mångfald”
Lena: Jaa
Hans: Talar om att det är liksom
Lena: Bara gör det för att tjäna pengar (skrattar)
Hans: Ja (allvarligt)
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Lena: Nähä?!
H: Nej inte bara för att tjäna pengar men att det är, är… liksom att det
börjar bli ett upplyst samhälle på nåt vis och att det ligger i det
ekonomiska intresset att på nåt sätt följa med det här – jo, det tycker jag
att flera stycken har talat om det på det sättet i alla fall
L: Jaaa.

Frågan om varför företagen gör miljöredovisningar, och vad de
därmed kan betyda för företagen, finns alltså kvar under arbetet.
Det är möjligen en fråga som rör ett av de problem som studenterna
tog upp inledningsvis, men lade åt sidan – är miljöredovisningar
reklam för företagen? Eller är de utvärderingar? Hans börjar
bläddra i Stockholm Energis miljöredovisning och kommenterar
deras redovisning av koldioxid. Han och Lena skrattar åt texten
som beskriver hur cyklar kan används av de anställda för att minska
koldioxidutsläpp, eftersom, som Hans påpekar, Stockholm Energi
släpper ut mycket koldioxid från själva verksamheten.
- Stockholm Energi, de har ju gigantiska utsläpp ifrån kraftverk (skrattar
till) och såna saker, de producerar ju en jävla massa energi och de är
oljeeldade, eller Värtaverken med utsläpp av koldioxid, enorma mängder
liksom. Sen på sista sidan så står det att ”Stockholm energi har ett tiotal
cyklar som de anställda vid huvudkontoret kan använda för
närtransporter”. (De skrattar högt). ”Här är det Marianne Carlsson som
nyttjar en av cyklarna.”
Lena: Det är verkligen olika proportioner!
Hans: Det är klart – många bäckar små men det är jävligt komiskt!
Lena: Man måste börja nånstans (skrattar)
Hans: Jämföra en elefant och en lus!

I utdraget ovan samtalar Hans och Lena om företagen och
verksamheten på Stockholm Energi. I samtalet framkommer en
värdering av företagets miljöarbete utifrån miljöredovisningen: att
låta ett tiotal anställda använda tjänstecyklar minskar inte företagets
stora koldioxidutsläpp i nämnvärd utsträckning.
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6.3.5 Att bedöma företagens miljöarbete och
vad som borde ingå i miljöredovisningarna

Företagen, och bedömningen av deras miljöåtgärder, framkom i
utdraget ovan. I följande avsnitt presenteras en längre diskussion
om vad som är viktigt att ha med i miljöredovisningar, såsom att
beskriva miljöpåverkan från företagets verksamhet. Hans inleder
med att fråga de övriga vad de anser om miljöredovisningarna. Men
samtalet kommer senare att handla om vad som är ett bra
miljöarbete. Lena menar att ”insikt” hos de anställa är vikigt.
Hans: Men vad tycker vi då? Om vi bara med några ord ska säga vad vi
tycker om det som vi har läst - generellt så där?
Nina: Generellt så tycker jag att de är förvånansvärt bra. Måste jag säga
Hans: (skrattar) Förvånansvärt!
Nina: Jo men, jo faktiskt – just förvånansvärt. Därför jag hade nog ändå
uppfattningen om att det skulle vara mer spel för gallerierna än det
verkligen var, nu har jag inte läst Flügger och de som kanske var lite mer
schematiska, men de som jag har läst och de jag har tittat lite hastigt på
tycker jag är förvånansvärt bra.
Hans: Lena är skeptisk
Lena: Jag är skeptisk ja
Karin: Jag är också skeptisk, just delarna om miljöpåverkan tycker jag är
usel och det tycker jag nästan är viktigast
Lena: Men däremot så tror jag på processen liksom!
Nina: Mm
Karin: Jaa visst
Lena: Men.. jag tror inte att det är så mycket substans i dem
Karin: ’Miljöpåverkan’ tycker jag är dåligt
Hans: Ja det kunde man också skriva nånting om
Nina: Jag tycker man ska kommentera det. Jag tycker att det verkligen
syns att de faktiskt gör ett miljöarbete men sen så har de kanske inte
Lena: Insikten – de har inte fått insikten
Nina: Nej precis, men man kan kanske uttrycka sig som att, ”det märks
att det är ett steg i rätt riktning och får det här fortsätta så kan det
utvecklas till nånting”.

Nina tar upp aspekten med miljöpåverkan igen och både Hans och
Karin anser att skrivningarna om detta i miljöredovisningarna
kunde vara tydligare och i högre grad beskriva vilken slags
påverkan på naturen en specifik verksamhet har och Hans beskriver
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detta som bristen på en ”biologisk koppling”. Men Lena anser inte
detta vara så viktigt.
Hans: Jag tycker att man kan utläsa i resultatdelen som vi skrivit, lite
grann, att okej man snackar om miljöpåverkan, man pratar om
växthuseffekten och man pratar om försurning –
Karin: Men inte just det som de släpper ut-
Hans: Men sen drar man inga längre växlar på det
Nina: Nej nej
Hans: Man har ingen biologisk koppling att ”det här sårar den här
miljön och gör det här och det här”
Nina: Det kan man kommentera
Lena: Men det saknar inte jag!

Lena fortsätter samtalet och talar om vad som är viktigt i
miljöarbetet – ”insikt”. Nina anser vidare att ”förankring” hos
personal är viktigt och bör vara med i en miljöredovisning.
Nina: Jag saknar mycket – det tycker jag vi kan ha med – åtminstone så
har jag fattat att det är inte bara Lena som saknar det – uppgifter om vad
man verkligen har för information till personalen, alltså förankringen av
det här miljötänkandet hos de anställda. För ofta står det i miljöpolycin
men inte nödvändigtvis att de verkligen har haft, ja
Hans: men det har vi ifrågasatt också hur bra den är. Du har gjort det
och jag har gjort det.

6.3.6 Att skilja på olika problem och hålla sig
till utgångspunkterna

Samtalet ovan leder gruppen in på en sista diskussion om huruvida
deras bedömningar syftar på miljöredovisningarna som sådana eller
företagen som gett ut dem. Det är Hans som är kritisk och frågar
om det är ”miljövetande och engagemang” som ska granskas och
inte ”öppenheten” i redovisningarna. Samtalet kommer att handla
om de antagna utgångspunkterna för arbetet, det problem som
gruppen inledningsvis valde att arbeta med och som Hans anser att
gruppen övergivit. Han pekar också på svårigheten som han
uppfattar att gruppen, liksom han själv, har som innebär att de ska
hålla sig till det ursprungliga syftet.
Nina: Nej så länge det inte är förankrat hos personalen så är det
visserligen en bit på väg men det är..
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Hans: Men då är vi väl egentligen ute och diskuterar nånting annat, vi
ska diskutera miljöredovisningar, vi ska inte diskutera huruvida det här
är förankrat. Vi har haft som ett kriterium: talar de om om de utbildar sin
personal eller inte
Nina: Njaa, fast inte riktigt, därför vi har ju det här om det här verkligen
speglar företagets miljöarbete och engagemang eller om det bara är ett
spel för gallerierna, då innebär ju det, om det verkligen speglar ett
engagemang och ett miljöarbete på företaget, då skulle ju det innebära att
de verkligen jobbar med att ha en personal som är engagerad och
miljömedveten -
Hans: Miljövetande och engagemang – är det vad vi har? Vi speglar om
det är en öppenhet i den här redovisningen eller om det är båg, det är väl
det vi försöker komma åt?
Nina: Fast jag uppfattar det som att vi också.. annars får vi ändra
formuleringen för jag har uppfattat det som att vi .. äh.. kollar om.. om
man kan, om kan avläsa ett verkligt miljö-, alltså om man kan utläsa ett
miljöarbete ur de här.
(kort tystnad)
Hans: Men så sa vi inte riktigt från början
Nina: Gjorde vi inte
Hans: Jag känner på mig själv att jag hela tiden trampar i den fällan att
jag håller på och bedömer dem
Karin: Ja, det är så svårt
Lena: Mm
Karin: Det är jättesvårt
Hans: [Bedömer dem] enligt såna grejer, och inte liksom ”äh, vad fan, de
här har ju ingen miljöutbildning” men sen tänker jag ”fan det ska ju jag
skita i!” Jag ska bara kolla om de talar om om de har miljöutbildning det
är det jag ska titta på. /…/ För jag tycker hela tiden att man måste tvinga
sig tillbaka till att är det sant det här eller är det inte sant, redovisar de
bra eller redovisar de dåligt, det är vad det är frågan om
Lena: Men jag spekulerar faktiskt i miljöarbetets förankring i företaget
Nina: Ja, yta eller verklighet, för annars måste vi ändra
Hans: Men det kan man i och för sig göra om man gör både och.

Samtalet fortsätter och Nina för fram att en miljöredovisning som
inte tar upp miljöutbildning visar att det miljöarbete som bedrivs på
företaget inte är bra. Hon värderar därmed företagets miljöarbete
och anser att där saknas ett miljöengagemang om inte de anställda
på något sätt deltar eller är informerade.
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Nina: Nu är slutklämmen så här: ”beskriver en miljöredovisning över
huvud taget verkligheten? Kan man utifrån en sådan publikation få en
uppfattning om företagets miljöarbete och engagemang eller är den bara
ett spel för gallerierna?”
Hans: Det är väl okej, om den återspeglar att de har ett engagemang
Nina: Ja men då menar jag att då måste det ju med, det här med
information till personalen för att om de säger i sin miljöpolicy att vi ska
utbilda personalen och sen så talar de inte om att de har det eller ett
företag som inte säger att de ska ha utbildning av personalen ens, då kan
inte det – hur jävla tjusig deras miljöredovisning än är - så speglar inte
den att företaget verkligen har ett miljöarbete som är värt namnet. Så
länge det bara är de här höga cheferna som ger ut en massa fina papper
så talar inte det om att det här företaget har ett bra miljöengagemang
Hans: Mm
Nina: Så jag tycker ändå att har vi den frågeställningen –
Hans: Ja. Det kanske är lite dumt-
Lena: Jag menar, okej, jag menar om vi ska vara så petiga!
(Nina skrattar)
Karin och Hans: Så petiga?
Nina: Nej det är rätt alltså det är nog ganska viktigt.

I ett avslutande utdrag, som också är gruppens avlutande samtal,
talar Hans om vikten av att gruppen försöker hålla sig till
utgångspunkten ’att studera miljöredovisningar’ och inte bedöma
själva företagen. Han illustrerar sitt resonemang med en jämförelse
med matematiken och vikten av att tydliggöra och definiera
antaganden. Exemplet visar också att studenterna avslutningsvis
påtalar svårigheten att i arbetet med uppgiften skilja ut sina
värderingar och känslor i bedömningarna. I de avslutande utsagorna
framträder också deras syn på företagen.
Lena: Men om man ställer en fråga så här: Beskriver en miljöredovisning
över huvud taget verkligheten? Det kan inte vi bedöma liksom, om det är
en avspegling av verkligheten för vi vet inte vad verkligheten är
Karin: Nej. Vi kan inte företagen så bra
Nina: Nej, det kan vi inte göra
Lena: Men vi kan ju spekulera i liksom, så där
Nina: Ja
Lena: Men vi kan inte svara på det
Nina: Nej det kan vi inte göra
Lena: Men däremot så tycker jag att man kan ställa en sån fråga
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Nina: Okej /…/ då tycker jag också att man kan resonera om att en viktig
sak, för att ett företag verkligen ska ha ett bra miljöarbete, är att dess
personal är med i det miljöarbetet och att det inte är chefernas pappers –
Lena: Ja, men det har ju jag skrivit i diskussionen
Nina: Ja, fast det är ju det som Hans vill ifrågasätta lite
Hans: Jaa, men jag tycker egentligen inte att det är relevant med det
utgångsläge som vi hade från början
Nina: Men du reagerade ju inte på det i diskussionen
Hans: Neeej, i och för sig, men jag säger ju att det är svårt, jag måste
tänka hela tiden att vänta, vänta va fan är jag ute efter egentligen? Det är
ungefär som att tänka på såna här logaritmer och såna här grejer, varje
gång man ser det måste man tänka, vad betyder det här egentligen
Nina: Men det hjälper inte att jag tänker så, kan jag tala om! /…/
Karin: Men det är svårt att hålla tungan rätt i mun här alltså
Karin och Nina: Det är jäkligt svårt
Karin: Vi får inte lägga in känslor i det här, det är ju det!
Hans: Nej
Karin: Vi får inte lägga in vad vi tycker egentligen
Nina: Jo det får vi, vad vi tycker får vi lägga in
Karin: Nej men inte om deras företag och deras
Lena: Nej vi får inte säga att ”jag tycker att de här är skitstövlar”
Nina: Nej precis ”MoDo är ett jävla skitföretag som hugger ner skogen”
- nej!
Hans: Vi har en allmän grundsyn på företagen som några (oh - gubbar)
så att det blir ju
(Hans pratar samtidigt som Nina och Karin)
Nina: Jo jo, det har ju jag också – näringslivet är ju fan liksom (skrattar).
Den värderingen ska vi kanske inte lägga in
Karin och Lena: Nej.

I grupparbetet som presenterats ovan har studenternas tolkning av
uppgiften om miljöredovisningar som olika problem, och svårig-
heten med att lösa det valda problemet, fokuserats. I arbetet fram-
kommer deras egna värderingar vilket tycks skapa två slags
svårigheter. Det ena är att i bedömningen, i själva operationali-
serandet av uppgiften, hantera subjektivitet. För dessa naturvetare
är textanalys en ny vetenskaplig genre, vilket de också påtalar, och
deras erfarenheter från naturvetenskaplig undervisning består av
laborationer. Ett ord som Karin yttrar i det sammanhanget är
”flum”, något som tycks förknippat med ’subjektivitet’ och att
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lägga ett personligt perspektiv i form av åsikter och värderingar i
arbetet.

Men i arbetet framträder också en svårighet att hålla sig till den
utgångspunkt och det problem som gruppen valde initialt: att lösa
uppgiften som en textanalys av miljöredovisningar. Det visar sig
inte helt lätt. I samtalen är det Hans som påminner och förtydligar
för gruppen att det är bedömning av miljöredovisningarna som är
det problem gruppen ska lösa, och inte att bedöma företagen. I
diskussionen säger Hans: ” ”Då är vi väl egentligen ute och
diskuterar nånting annat, vi ska diskutera miljöredovisningar, vi
ska inte diskutera huruvida det här är förankrat. Vi har haft som ett
kriterium: talar de här om, om de utbildar sin personal eller inte”.
I uttalandet förtydligar Hans för gruppen att problemet det valde att
fokusera och lösa gällde miljöredovisningar, och inte företagen och
deras mer eller mindra lyckade förankring av miljöarbete genom
miljöutbildning och bristen på ”insikt”. De övriga studenterna
argumenterar emot och Nina säger att ”att en viktig sak för att ett
företag verkligen ska ha ett bra miljöarbete är att dess personal är
med i det miljöarbetet och att det inte är chefernas pappers-”. Hans
menar då att detta inte är relevant givet den utgångspunkt de hade
för arbetet. Han påtalar också att det är svårt att hålla sig till de
utgångspunkter gruppen enats om han jämför med matematiken.
”Det är ungefär som att tänka på såna här logaritmer och såna här
grejer, varje gång man ser det måste man tänka vad betyder det här
egentligen.”

6.4 Kontextualisering och
differentiering

I denna fallstudie har de biologistuderandes tolkning av uppgiften
beskrivits i termer av ’problem’ och ’kontextualisering’. Relationen
mellan ’problem’ och ’kontext’ tydliggörs i figuren nedan. Det
problem som studenterna enas om att lösa gäller granskning av
miljöredovisningar och därmed texter. Ett annat problem som dyker
upp under arbetet är att granska företagen. Detta skulle man kunna
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göra på olika sätt och sätta inom ramen för skilda kontexter som jag
exemplifierat nedan. Därmed skulle man också säga att det uppstår
nya, skilda ’problem’. Att granska företag genom att wallraffa är
inte att lösa samma slags problem som att granska dem inom en
vetenskaplig kontext.



94

Definition av problemet

1. Problemet löses inom en
deskriptiv kontext utifrån:

Kriterier för bedömning

Diskussion om
objektivitet/subjektivitet

Inte blanda in känslor

Parallellt problem
under arbetets gång

2. Skulle kunna lösas inom olika
kontexter så som:

a. Vetenskaplig i termer av att
undersöka och mäta, söka sträva
mot objektivitet

b. Journalistiskt, grävande,
journalistik, ’wallraffa’

c. Miljöaktivist, på olika sätt
påverka företagen i syfte att
förändra dem.

Figur 2. Relationen mellan ’problem’ och ’kontext’

I studenternas tolkning av uppgiften och information under arbetets
gång aktualiseras värderingar och föreställningar om företag och
företagens verksamhet på miljöområdet. Dessa värderingar kan
sägas skapa två slags svårigheter som dels rör kontextualisering och
differentiering men också en svårighet i att arbeta med det problem
som studenterna enades om vid arbetets början.

Svårigheten ligger i att kontextualisera uppgiften inom en deskrip-
tiv kontext och skilja den från en värderande kontext. Detta fram-

2. Att granska
företag

1. Att granska
text

två olika problem
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träder i samtalet som rör subjektivitet. Den värderande kontexten
uppmärksammas av Hans som menar att gruppen ska undvika att
analysera miljöredovisningarna, och deras miljöutbildning, i
värderande termer som ”tunn”. Svårigheten tycks här ligga i att
hålla isär och differentiera dessa kontexter och upprätthålla denna
åtskillnad under arbetet med det valda problemet. En värderande
kontext omfattar individens föreställningar om vad som är bra och
dåligt och vad som är värdefullt. Den rymmer också, som citat från
biologistudenterna ovan visar, ett miljöpatos och ett engagemang.
Därmed kan denna kontextualisering sägas omfatta en affektiv
aspekt.

Hans försöker hålla gruppen till en kontextualisering som kan
beskrivas som deskriptiv. Det betyder att deras personliga
värderingar inte får inkluderas, samt att de alla ska använda de
kriterier de utarbetade gemensamt. Själva valet att ta fram kriterier
kan tolkas som ett försök att hantera, operationalisera, uppgiften.
De blir ett verktyg i arbetet och ett led i deras strävan mot att
undvika subjektivitet.

Den differentiering, eller snarare försök till och upprätthållande av
en differentiering, rör i denna studie inte den kognitiva domänen i
bemärkelsen att teorier, begrepp eller empiri urskiljs. Ett försök till
detta visade Martin i den förra studien med teknologerna. I den mån
biologstudenterna tar upp och sysslar med ett ämnesinnehåll är det i
form av frågor om termer i redovisningarna såsom ’miljöskuld’,
’budget’, ’avkastning’, ’investering’, ’nyckeltal’, ’gränsvärde’ och
’nytta’. Gruppen försöker reda ut dessa eller lämnar dem som
frågor. Dessa termer kan ämnesmässigt hänskjutas till företags-
ekonomi.

Differentiering i denna studie rör istället ett urskiljande av en
deskriptiv kontext och en värderande kontext. Hans uttalanden kan
tolkas som en elaborering och ett tydliggörande av dessa kontexter.
Han påpekar exempelvis att Lena kan skriva en ”krönika” istället
för en rapport och skillnaden mellan att utreda vad ’miljö-
redovisning’ är som fenomen, i förhållande till vad som är bra eller
dåligt miljöarbete.
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De olika kontextualiseringar och ’problem’ som aktualiseras kan
diskuteras utifrån de studerandes projekt. I denna fallstudie finns
inte data i form av intervjuer med studenterna men möjliga projekt
som gör att deras skilda handlingar framstår som rimliga är yrkes-,
eller möjligen, intresseprojekt. Om vi tillskriver Lena och Nina ett
yrkesprojekt så kan intresset ligga i att få kunskaper om företagen
och deras miljöarbete, och om vad som är bra och dåligt arbete, för
ett framtida yrkessammanhang. Det kan också vara så att deras
värderande kontextualiseringar, samt intresse för att lösa ett annat
problem, kan hänföras till personligt miljöengagemang. Den kan då
vara uttryck för en vilja att ta reda på om en miljöutbildning som
tas upp i en miljöredovisning är bra eller inte och om företagen
faktiskt bedriver ett bra eller dåligt miljöarbete.

Denna fallstudie kan jämföras med den föregående studien om
teknologernas tolkningar av ett undervisningsinnehåll om ekologi
och miljö. I båda studierna aktualiserar kursinnehållet de
studerandes värderingar. Men i biologernas samtal om uppgiften
benämns, och urskiljs, dessa värderingar. Teknologerna talar inte
om sin värderande syn i termer av personliga värderingar eller
uppfattningar, och de tycks också vara ”fångade” i dessa. I båda
studierna finns studenter, Hans och Martin, som lyckas differentiera
och skilja mellan olika kontexter. Det innebär att Martin skiljer ut
begrepp och ser skillnader mellan dessa inom en deskriptiv kontext,
medan Hans å andra sidan skiljer mellan en deskriptiv och
värderande kontext.



97

7. Doktorandernas
tolkningar av
forskarstudier i miljö

Den tredje fallstudien utgörs av intervjuer med sex doktorander
som bedriver miljöforskning vid KTH. Syftet med intervjuerna är
att undersöka hur doktoranderna ser på sin forskning inom miljö-
området och vilka ’problem’ som avhandlingen som uppgift väcker.

Det empiriska materialet består av intervjuer som genomfördes
hösten 1999 med doktorander som bedrev miljöforskning10 på
KTH. De intervjuade är män och kvinnor mellan 25 och 45 år. Tre
av doktoranderna kom att avlägga en licentiatexamen inom ett år
efter intervjun medan övriga ännu var i början eller planerade för
forskarstudierna.

Vilken betydelse har forskarstudierna för doktoranderna? Vilka mål
försöker de realisera? Vilka frågor och utmaningar och vilka
möjligheter till lösningar ser de?

Analysen av intervjuerna har gjorts i termer av de olika ’problem’
som avhandlingen som uppgift väcker. Med problem avses
tolkningar av uppgiften – att skriva en avhandling. De ’problem
som aktualiseras kan förstås i förhållande till de projekt som
doktoranderna söker realisera. Jag har karakteriserat dessa som:
utbildningsprojekt, uppdragsprojekt, och intresse- och yrkesprojekt.

Avhandlingen kan ses som en uppgift som aktualiserar olika
problem. Inom ramen för ett utbildningsprojekt utgör avhandlingen
ett problem i form av ett vetenskapligt verk. I samband med att den

                                                  
10 Med ’miljöforskning’ avses en inriktning på doktorandens forskning som är
relaterad till eller behandlar ett miljöproblem.
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ska skrivas har doktoranderna att hantera svårigheter som rör
forskningen i form av val och avgränsning av forskningsfråga och
metodologi. Avhandlingen ska också bedömas och examineras och
risken för att bli ertappad med ringa kunskaper inom ämnen som är
nya för doktoranden aktualiseras. Flertalet av doktoranderna är
externt finansierade och avhandlingen ska bidra med lösningar eller
utgöra underlag för utarbetande av lösningar för industrin eller
samhället. För doktoranderna innebär detta att avhandlingen ska
genomföras inom ramen för ett uppdragsprojekt.

Vidare kan forskarstudierna ses som ett projekt som rör ett intresse
för miljöfrågor och yrkesförkovran. I någon allmän mening kan
studierna sägas vara både personliga och intressanta för doktorand-
erna. Men det framgår av intervjuerna att några av de forskar-
studerande sätter forskningen i ett vidare sammanhang, där de
finner det angeläget att t ex delta i samhällsdebatten, bidra till
samhällsutvecklingen och lösningen av miljöproblemen. Vidare
formulerar några av doktoranderna själva målet med forskar-
studierna som ett inlärningsprojekt, d v s de har valt att forskar-
studera i syfte att förkovra sig och tillägna sig kunskap inom ett
visst område. Det betyder att avhandlingen kan ses som ett slags
verktyg för att realisera olika intressen som doktoranderna ger
uttryck för.

Nedan redogörs närmare för de olika projekt och problem som
doktorandernas miljöforskning och avhandling väcker och de
svårigheter som uppstår inom ramen för dessa samt hur de hanteras.

7.1 Ett utbildningsprojekt

Miljöforskning beskrivs av de intervjuade som varande ”komplex”
eller ”holistisk” och som beslöjad av ”komplexa samband”. I
samband med dessa beskrivningar ges också exempel på sådant
som rör avgränsning av forskningen och doktorandernas val av
metoder. Forskningsområdet är nytt och bristen på kunskap och
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bristen på handledning i de olika ämnen som forskningen berör är
framträdande.

7.1.2 Att avgränsa avhandlingen

Behovet av och svårigheter med att avgränsa forskningen tas upp av
Mikael och Elisabet. Mikael ger en beskrivning av miljöforskning
som ”hur samhället och ekosystemet samverkar” och att
forskningen är ”väldigt omfattande”.
- När jag tänker på miljö egentligen, på miljöforskning, då är det
forskning kring samspel, alltså hur ekosystem och samhälle
samverkar och vilken ömsesidig påverkan som finns./…/ Så det är
oerhört omfattande, om man försöker göra en modell över det där
samspelet så blir det nödvändigtvis väldigt omfattande, det kommer
in mänskliga faktorer som man inte tar hänsyn till annars, som
värderingar och attityder och livsstilar och så där. Samtidigt som
det kommer in väldigt detaljerad ekologisk kunskap, vad händer i
bakteriesamhällen eller nåt sånt där. Och det finns ingen möjlighet
att övergreppa det där. Det finns ingen möjlighet att i detalj förstå
det här samspelet, att ha kunskap inom alla de här områdena. /…/
Och sen är systemet i sig ogripbart tror jag, men det är ändå min
bild av vad miljöforskning är för nånting. Det är nånting som måste
ta de här stora … som måste fatta över de här stora områdena för
att se hur saker och ting samverkar. Det går inte, man kan inte
studera en liten isolerad process nånstans för dess funktion kommer
att vara beroende av andra funktioner.

Mikael menar vidare att hans forskning inte riktigt omfattas av den
definition av miljöforskning som han själv ger: ”Hur ekosystem och
samhälle samverkar, och vilken ömsesidig påverkan som finns”.
Hans  ursprungliga forskningsidé gällde även den samhälleliga
delen och hur beslutsfattare beaktar forskning om miljö i besluts-
processen. Den valde han senare bort.
- Men i mitt projekt så är jag inte i närheten av den bredden och det
gör att jag egentligen inte, det är fortfarande motiverat att kalla det
för ett miljöprojekt eftersom det handlar om påverkan mellan
människa och samhälle, eller mellan samhälle och ekosystem. /…/
Men det är väldigt begränsat, två utvalda processer i stort sett.
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Elisabet beskriver hur hon försökt att inte göra avhandlingen för
stor utan att förlora ”det här holistiska”.
- Det tycker jag har varit jätteproblematiskt. Att inte göra min
avhandling för stor men på samma gång inte tappa det här
holistiska … synsättet på den. För att om man gör det och bara
fokuserar på en sak, då tappar det jättemycket, då är det inte
samma sak. /…/
- Så att det är lite knepigt, jag har väl känt det lite kanske att jag
har tagit mig vatten över huvudet för att jag har gett mig in i så
mycket som jag egentligen inte kan, det har jag gjort. Vilket också
är en utmaning, för när jag är färdig med det här så kan jag en
massa istället, så det blir säkert bra när det är färdigt, men just nu
känns det lite jobbigt.

De övriga doktoranderna tar inte upp avgränsning av forsknings-
frågan i intervjun. Möjligen är detta en svårighet som inte
aktualiserats.

7.1.3 Forskningsmetodik

För flera av doktoranderna framstår forskningsmetodik som en
utmaning att hantera. Den valda metoden kan dessutom vara ny för
doktoranden och också ny för institutionen. En och samma
institution tillämpar flera metoder och doktoranden upplever att
mångfalden, och det egna metodvalet, inte alltid accepteras, eller att
olikheterna forskarna emellan blir ett hinder i kommunikationen.
Vidare består utmaningen i att finna lämplig metod att använda
utifrån de frågeställningar som doktoranden valt.

Kvalitativa metoder

Sofia tillämpar kvalitativa metoder i form av intervjuer där hon gör
en innehållsanalys. Hon har ingen erfarenhet av detta från tidigare
studier utan har sökt lösa problemet på egen hand. Hjälp med detta
har hon haft från sin mamma som använder kvalitativa metoder
inom omvårdnadsforskning. Hon beskriver vidare institutionens
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reaktion på hennes metodval som ”förvirring och förvåning”, men
pekar på att ett naturvetenskapligt perspektiv och synsätt inte
fungerar för all miljöforskning.
- Om man går till det naturvetenskapliga perspektivet så är det ju
kanske mer forskningsmetodiskt, än olika skolor. Där man här på
KTH gärna följer, så långt som möjligt, en kvantitativ begreppsbas.
Det blir då problem kanske, när man försöker läsa vetenskapsteori
eller metodik. Den grundar sig på Newtons mekanik och det funkar
så att säga inte i alla sammanhang, när man håller på med
miljöforskning. Om man då sysslar med kvalitativa metoder som
jag gör, även du då, så är det lite förvirring och förvåning, och man
förstår inte riktigt varför jag inte från början ville sätta upp en klar
hypotes utan jag ville gå bakvägen. Jag har försökt använda mig en
del av ’grounded theory’. Det har varit lite så där ”Va? Gör du
det?!”.

Även i Elisabets forskarstudier har kvalitativa metoder aktuali-
serats. Hon pekar på att skillnaderna kan vara stora i metod-
hänseende mellan doktorander som studerar miljöområdet.
- Men när det gäller de övriga så känner jag att deras typ av
forskning är alldeles för olik min. Därför att dom gör experiment
och … det är en helt annan metodik, ett helt annat sätt att skriva på
också, så att det är väldigt svårt. Miljö är jättestort. Och det kan
tenteras på olika sätt också. /…/ Så det är inte självklart att man
har gemensamma nämnare för att man jobbar med miljöfrågor
precis.

Bekymret blir därmed att det saknas kunskap på institutionen
nödvändig för att diskutera hennes forskningsmetodik i detalj.
- Det är ju hela tiden seminarier och man ska se till varandras
projekt och jag har inte så mycket att ge dom andra. Och det ger
inte mig nånting att sitta och lyssna på det heller, det är så
annorlunda. När jag presenterade mitt projekt, så visst, det blev en
jätteintressant diskussion, det var riktigt roligt, men det är ju ändå
inte, man pratar ju inte om metodiken, eller problematiken inom
mitt projekt, utan det blir såna här allmänna åsikter om ämnet i sig.
Och det är inte riktigt samma sak, det hjälper ju inte mig egentligen
i mitt jobb. /…/
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Att finna lämplig metodik för ett givet forskningsproblem

De olika institutioner Mikael tillhört har tillämpat olika
metodologiska angreppssätt och under arbetet med avhandlingen
har han bytt metodik.
- [På den förra institutionen] betonar man istället mer..
sammanhang, övergripande frågeställningar, samarbete mellan
olika ämnesområden också. Och det där har blivit lite av en konflikt
för mig, eftersom här betonas istället då vikten av att hela tiden
förenkla tills man kan analysera problemet på ett traditionellt sätt.
Och på senare tid har jag kommit att luta lite mer åt det
angreppssätt, som man faktiskt har här, för att det är orimligt för
en doktorand, tycker i alla fall jag, att bedriva den här formen av
övergripande sambandsforskning. Det kan man göra i nåt större
forskningsprojekt, men för en doktorand, då behöver man nånting
att hålla sig i, en väldigt väl utvecklad metodik, man behöver …
goda referenser inom den metodiken.

Under forskarstudierna har Mikael övergett att studera förändringar
i skärgården med hjälp av satellitbilder till att försöka att använda
och utveckla matematiska modeller.
- Jag började med att titta på mer övergripande processer som
satellitbildstolkning, vad kan man få ut av titta på en satellitbild,
vilken information kan man extrahera från en satellitbild om de
processer som är verksamma i skärgården. Nu har jag glidit mer
över mot att … att räkna på det med matematiska, numeriska
modeller, att räkna på transporter av föroreningar.

När Mikael svarar på frågan om vad han lärt sig om miljö på grund-
och forskarutbildningen tar han upp både metod- och innehålls-
mässiga aspekter. Under utbildningstiden har han upptäckt
”omfattningen av komplexiteten” och samtidigt funnit ”skalor”
inom vilka det är möjligt att forska.
- Vi har pratat om att miljöproblemen, miljöfrågorna är komplexa,
är det nånting som du har upptäckt efter hand? frågar jag.
- Ja, det är det, alltså omfattningen av komplexiteten. När jag gick
Environmental engineering så var det väldigt populärt att prata om
holism och att man måste ta det stora greppet och man ska inte
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förlora sig i enskildheter och detaljer utan man ska försöka ta det
stora greppet. Och det var just för att då betonar man hur oerhört
komplext det är. Det är så populärt att prata om att ekosystem i
stort sett är kaotiska. Ingen kan säga nånting om dem så där och då
fick jag en väldig respekt för just hur komplexa de är. Men sen har
jag försökt arbeta mig åt andra hållet. Om det verkligen är så
oerhört komplext så att man knappt kan säga nånting om det, visst,
det är det på en viss skala, men det finns fortfarande skalor på vilka
man kan arbeta med detaljerna så länge man är medveten om att
det är en komplex helhet. Så att sen har det varit en tillbakariktad
rörelse kan man säga, där jag har blivit medveten om, på ett
tydligare sätt blivit medveten om de redskap som man fortfarande
kan använda för att analysera miljöproblem.

Mikael beskriver hur han försökt hantera de ”holistiska” problemen
genom att bryta ner dem på en nivå där de blir möjliga att studera,
och studera i detalj. För detta har han också varit tvungen att finna
en lämplig metodik.
- Man kan hitta rätt skala för rätt problem. Det kan man
fortfarande göra även om helheten är väldigt komplex.
- Är det nånting som du har sysselsatt dig med i ditt
licentiatprojekt, i din forskarutbildning, att förstå rätt skala för ett
problem? frågar jag.
- Ja, det tror jag man kan säga. Om man bara som doktorand
börjar prata i holistiska termer eller väldigt svepande termer, då är
man förlorad, du kan inte skriva en avhandling där man i svepande
ordalag pratar om olika sakers oerhörda betydelse, det finns alltid
en metodik som man kan använda sig av för ett givet problem och
man måste hitta rätt skala för att arbeta med problemet och man
måste koncentrera sig. Man måste gå ner på detaljer.

Mikael fortsätter:
- Alltså för egen del så måste man göra det, som doktorand. Men
om det sen skulle visa sig att det var fel skala jag hamnade på. Om
det jag kom fram till inte är riktigt relevant därför att, jag har
glömt att ta hänsyn till att det är en oerhört stor påverkan från en
angränsande skala. Okej, då får jag åtminstone veta det på
disputationen och jag kan gå vidare därifrån. Men, du måste
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tillägna dig nånting som är ditt eget och du måste börja arbeta med
det i detalj för att ha nånting att utgå ifrån.

Ämneskunskap

Samtliga doktorander beskriver en bredd av vetenskaper som deras
forskning aktualiserar. Denna mångfald rör främst de natur-
vetenskapliga ämnena som biologi, kemi, fysik, geologi, hydrologi
och ekologi. Men även samhällsvetenskapliga ämnen aktualiseras
såsom statsvetenskap och ekonomi. Doktoranderna har svårigheter
att hantera denna mångfald på olika sätt. Sofia startade ett nationellt
nätverk för doktorander från flera discipliner där bl a ekonomi
kunde diskuteras. Hon relaterar också kunskap till disputationen, då
doktoranden examineras och bedöms och eventuella brister
tydliggörs. Mikael ifrågasätter tvärvetenskaplig forskning med en
bredd av ämnen som doktoranden ska behärska och förordar istället
mångvetenskap som ett samarbete mellan forskare från skilda
discipliner.

Katarina har i sin forskning om gruvdammar upptäckt att
vattenkemi är ett område som hon inte kan och som hon måste
förkovra sig i.
- Det blir mycket vattenkemi som är en stor bit som jag inte kan.
- Vänta nu, på vilket sätt kommer vattenkemi in?
- Avfallet, så att säga, ordet avfall ska man egentligen inte använda
då, men restprodukten som kommer ut i ’slurry form’11 från
produktionen, det är kanske 30% fast material och resten vatten,
och så pumpas det till de här dammarna. Så att det ligger ofta,
under drift så ligger så att säga den här sanden med tungmetaller
helt vattenmättad. Sen så kan man antingen behålla det så eller
man efterbehandlar det eller dränerar ur det. Så att det är vatten
med i stort sett hela tiden då … Det har visat sig att den här
anrikningssanden12 i sig binder de här tungmetallerna väldigt bra,
                                                  
11 ”Slurry” är engelska för anrikningssand i flytande form. Anrikningssanden
pumpas ofta till sandmagasinet (gruvdammen) i "slurry form", vilket kan
översättas med i ’flytande form’.
12 Anrikningssanden är den restprodukt som blir resultatet av
förädlingsprocessen. Man bryter malm (berg) som krossas till fin sand. Därefter
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eller det finns en stor bufferteffekt, men det är ingen som kan säga
vad som händer om tusen år.

Elisabet beskriver hur hon å ena sidan försökt att inte göra
avhandlingen för stor men samtidigt strävat efter ”det här
holistiska”. Därmed kommer Elisabet in på hur nya ämnen
aktualiserats i hennes forskning så som ekonomi.
- Det är lite knepigt, och jag tror att jag kanske har tagit vatten
över huvudet för att jag har gett mig in i så mycket som jag
egentligen inte kan. T ex när det gäller dom här stora frågorna,
globala frågorna och hur mycket ekonomi det också handlar om i
det hela.

Disputationen som examination och bedömning av
kunskap

För Sofia som studerar Vägverkets miljöanpassade upphandlings-
policy, och hur den tillämpas i praktiken, är både ett natur-
vetenskapligt och samhällsvetenskapligt perspektiv aktuellt i
forskningen. Men hon framhåller att det är det naturvetenskapliga
perspektivet som är hennes huvudområde och poängterar det i
relation till att hon ska bli bedömd i samband med disputationen.
- Det är till stor del det naturvetenskapliga perspektivet och sen så
blir det då ett ekonomiskt perspektiv, nationalekonomiskt, genom
upphandlingarna och sen också ett nästintill statsvetenskapligt
perspektiv, det här med policy, vilka styrmedel finns det, den sidan
så att säga. Så det är de perspektiven jag har. Men, det är ju de
perspektiven som ingår i projektet. Men fortfarande är det väldigt
noggrant att jag håller mig till det naturvetenskapliga perspektivet,
för att det är ju problemet med miljöforskning att det är så många
som ska in nu. Det är så många, och man får balansera då mellan
de olika disciplinerna, men det gäller att stå, jag anser i alla fall,
att det gäller stå fast inom sin egen disciplin och säga att man har
                                                                                                                  
utvinns den aktuella metallen på olika sätt och kvar blir anrikningssanden.
Vanligaste sättet i dag är att lagra/förvara anrikningssanden i s k gruvdammar.
Ev. kan anrikningssanden åter anrikas om det finns tillräckligt höga halter
metaller kvar, men teknikutveckling och metallpriser avgör om det blir lönsamt
eller ej.
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läst om de andra, men man utger sig inte för att vara expert på
dem. För då kan man nog råka ganska illa ut. När man lägger fram
sin avhandling, om inte annat!

Sofia uttrycker en känsla av osäkerhet inför den bedömning som
görs vid disputationen. Osäkerheten gäller risken för att hennes
kunskaper inom ämnesområden som är nya ska visa sig bristfälliga.
- Och det är hela tiden osäkerhet i att ”tänk om jag har missat
nåt”, tänk om det kommer nån statsvetare i slutändan, ganska sent,
och slår i huvudet på mig och säger ”vad har du gjort?”, ”så här
får man inte göra!” eller ”det här har vi tänkt på väldigt länge och
det finns all den här och den här litteraturen”, om jag har använt
fel begrepp så att säga. Det är väl det som kanske är lite osäkert …

Behovet av kunskap och därmed handledning inom flera ämnen
anser Sofia vara ett problem. Hon har löst det genom att ordna ett
nätverk av doktorander som träffas regelbundet för att diskutera
forskningen och ”grilla varandra”.
- Det ser jag ju då som ett problem, att det är svårt att få
handledning från de andra perspektiven så att säga. Man måste så
att säga leta rätt på det själv då. /…/ Det jag har gjort, jag stötte på
då ett antal doktorander, från andra håll, och andra personer som
sa ”jag känner mig lite förvirrad”. De sysslade med miljö-
ledningssystem och de sysslade med allt möjligt och en del med
upphandling, så vi har helt enkelt dragit ihop ett nätverk, så att vi
möts några gånger per år och grillar varandra så att säga på
doktorandnivå, utan handledare, så att vi får öva och testa och det
tycker vi alla är ganska bra att göra. Så har jag löst det.
Exempelvis så finns det ekonomer där som sitter med miljöekonomi
och det finns såna som håller på med livscykelperspektivet och det
finns andra.

Forskningsfrågor och ämneskunskap i relation till identitet

Elisabet, Sofia och Anna talar om inriktningen och valet av
forskningsfrågor utifrån tidigare utbildningsbakgrund och identitet.
Elisabeth och Sofia relaterar sin forskningsinriktning på miljö-
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området till civilingenjörsyrket. Vidare talar Sofia om betydelsen
av att bestämma och definiera sin identitet som forskare.

Elisabet ställer frågor och resonerar om valet av forskningsfrågor i
relation till ingenjörsyrket och vad som är acceptabelt för en
civilingenjör att forskarstudera om. Hon ger uttryck för en konflikt
mellan det personliga intresset å ena sidan och förväntningar från
en yrkeskår om lämplig forskningsinriktning å andra sidan. Hon
avrundar med att säga ”det spelar inte så stor roll, för nu är det
mer viktigt för mig själv än från nåt annat håll. Och då räcker det.”
- Jag kände när jag kom hit att det är väldigt klart att om man
jobbar inom ett område, om man är sociolog som Kristina, om man
är biolog som Helena, då är helt accepterat, det gör ingenting. Men
ingenjörerna ska hålla sig till det dom gör. Man får inte gå in för
mycket, utan det är okej så länge man inom olika områden gör det
man ska göra. Det är där det ligger på nåt sätt, och i och för sig så
… så … då tänker jag att det kanske, att det är mina intressen som
går över, mina personliga intressen. Egentligen så kanske det inte
är så konstigt att det förväntas att man ska göra nånting om man
har gått och utbildat sig till ingenjör. Egentligen. … Men å andra
sidan så tänker jag att när en ingenjör jobbar med ekonomi mera
än konstruktion så är det helt okej. Jag vet inte om du förstår vad
jag vill komma fram till?

Hon fortsätter:
- Därför att normalt är det inte ingenjörer som gör det jag tittar på,
EIA [Environmental Impact Assessment, miljökonsekvensanalys på
sv.] och såna saker. Det är väldigt få. Alltså inte vattenbyggare. …
Och egentligen så måste jag erkänna, för det fick mig att få lite
identifieringsproblem i början. Kan jag göra såna här saker? Jag
var tvungen att fråga mig själv. Kan jag göra det som ingenjör?
Jag tycker ju det. Men jag visste inte om alla andra tyckte det
riktigt. Det är ju rätt så viktigt att bli, inte bekräftad, men att det
blir acceptans för det man gör, eller hur? Och det vet jag
fortfarande inte helt vad dom tycker. Det spelar inte så stor roll för
nu är det mer viktigt för mig själv, än från nåt annat håll. Och då
räcker det.
Senare säger Elisabet:
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- Det är som att gå över till en annan sida! Det är såna tankar som
jag i varje fall har haft som har gjort att jag har tänkt: kan det vara
så?

Sofia funderar istället över sin bakgrund och sitt forskningsområde
utifrån att hon inte är ingenjör. Återigen betonar hon också vikten
av att framhålla sin identitet, vem man är och var man står.
- Jag var tveksam, undrade om jag verkligen skulle söka det.
- Varför undrade du egentligen? frågar jag.
- Just eftersom jag inte var ingenjör så tänkte jag att det kanske,
men samtidigt nu så ser jag att det var helt rätt, svarar Sofia och
skrattar till, det var det ju. Just eftersom det ligger mellan
nationalekonomi och alla andra ämnen så tror jag att det hade
varit lika svårt för vem som helst egentligen, på den biten då. Det
gäller återigen att bestämma var man står, är det att vara
naturvetare eller vara ingenjör eller vad man nu är. Bestämma sitt
perspektiv och det är jätteviktigt och det görs, alltså inom annan
forskning görs det.

Anna påpekar att ’miljö’ inte innebär studier av naturen i hennes
forskning och att hon saknar kompetens inom det området; ”jag är
varken biolog eller biokemist”.
- Så egentligen så är det miljö i meningen miljöbeslut eller
miljöproblem som jag är ute efter, inte att studera naturen som
sådan, det har jag inte varken kompetens eller nånting annat för att
göra. Jag är inte biolog eller biokemist eller så, utan det är så att
säga den samhälleliga betydelsen av miljö, kan man väl säga.

Tvärvetenskap som samarbete i syfte att lösa
kunskapsbehovet

Mikael är den enda av doktoranderna som tar upp tvärvetenskaplig
forskning som ett samarbete mellan forskare från olika discipliner
som ett viktigt bidrag för att lyckas samt för att undvika ”ytlig”
forskning. Han pekar också på att forskarna bör samarbeta kring ett
”problem man vill lösa” och risken för att specialistkunskap går
förlorad om man inte har kontakt eller tid med sitt huvudämne.
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- Framförallt krävs det kunskap om vad man inte kan och vad som
krävs inom miljöområdet, men tvärvetenskap måste ju vara olika
vetenskapliga fraktioner som på något sätt utbyter information,
men det kan aldrig bli så att en enda, en forskare, att hans eller
hennes fyra-fem doktorander ska bedriva tvärvetenskap på egen
hand. /…/ Tvärvetenskapen blir mycket ytlig, att man snickrar ihop
ett antal områden, där varje område, man är inte specialist inom
nåt av de här, utan det är bara väldigt ytlig kunskap inom varje
område och den typen av forskning kan vem som helst bedriva. Att
man bara lär sig det mest elementära inom varje forskningsfält och
sen snickrar man ihop det och försöker lösa problemet.

Mikael fortsätter beskriva ”intressant tvärvetenskap” som ett
samarbete mellan forskare med olika specialistkunskaper.
- Men den intressanta tvärvetenskapen är väl den där man kan
behålla sina specialistkunskaper och där man kan bidra med sin
syn på ett gemensamt problem. Man måste alltid ha ett problem
man vill lösa och sen så formar man en grupp kring det här
problemet. /…/ Specialistkunskap kräver förkovran inom det egna
området. Ja, och dessutom om man samlas hela tiden kring
gemensamma frågeställningar så kommer man inte få nån tid över
till att syssla med sin specialistutbildning. Så är det lite för Kristina
[sociolog] här tror jag, att hon mer och mer slussas in i
ingenjörstänkandet och kanske inte får tillräcklig tid och tillräckligt
stöd inom sitt specialistområde.

I detta avsnitt har doktorandernas tolkning av avhandlingen inom
ramen för ett utbildningsprojekt beskrivits. De svårigheter som rör
avgränsning, kunskap och metodik har angetts och de skilda sätt
som doktoranderna löser dessa. Alla doktorander anger inte
svårigheter rörande exempelvis forskningsmetodik eller bristen på
ämneskunskap som en känsla av osäkerhet. Det kan möjligen bero
på skillnader i upplevelser och vilka svårigheter som respektive
forskningsprojekt aktualiserar. Men det bör också tilläggas att
Anna, Erik och Katarina vid intervjutillfället var i begynnelsen av
sina forskningsprojekt.
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7.2 Ett uppdragsprojekt

Sofia, Elisabet, Anna och Katarina är externt finansierade och Erik
och Mikael är internt finansierade. För samtliga doktorander utom
Mikael är också forskningen handlingsinriktad. Det betyder att
avhandlingen direkt eller indirekt leda till förbättring av en
verksamhets negativa effekter på naturen och därmed på
människan. I intervjun tar Elisabet och Sofia upp olika svårigheter
som rör uppdraget.

7.2.1 Att tolka begreppet ”hållbarhet”

I Elisabets forskning om vattenkraftens påverkan på natur och
samhälle och hur miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) använts för
att minimera de negativa effekterna uppstod en diskussion med
finansiärerna om hur begreppet ”hållbarhet” skulle tolkas.
- Vad jag sitter och gör nu t ex det är att titta på det generella
begreppet eller konceptet för hållbarhet och sen har jag försökt
plocka in vattenkraften i det. /…/ Ja, för man vill ju gärna hävda att
… det finns ju vissa som hävdar definitivt att vattenkraften är
hållbar bara för att den är återvinningsbar, vad heter det,
’renewable’. Men så enkelt är det ju inte. Och så vissa som säger
att den är potentiellt hållbar och det var väl så jag definierar min
position i min avhandling också, att den är det på nåt sätt. …
Miljörörelsen säger precis tvärtom, att man ska inte bygga nånting
för det finns ingenting som är hållbart över huvud taget med
vattenkraft. Så då blir det ju så klart känsligt när det är så stor
skillnad på vad olika intressenter eller parter diskuterar. Sen
handlar det ju också, i och för sig, om att försvara
vattenkraftutbyggnad, eftersom den håller på att försvinna, kanske
också, för vissa. Det är ju ändå en gammal bransch.

Elisabets arbete med att definiera vad ’hållbarhet’ betyder i ett
vattenkraftssammanhang har väckt tankar om ställningstagande.
Hon hänvisar till att hon i rollen som forskare har rätt att ifrågasätta
uppdragsgivarens definition.
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- Då blir det ju nästan ett ställningstagande som jag antar att dom
som jobbar med vattenkraften inte gillar för dom vill gärna hävda
det, för att få fram vattenkraften. Då blir det ju ett slags
ställningstagande men å andra sidan så har jag ju resonerat mig
fram till det och kan inte se att man kan säga att vattenkraften är
hållbar, nu när det finns det och det och det som behöver göras. Så
att det finns ju nånting bakom också. Det andra är ju bara en bild
som man vill ge i såna fall, som inte är sann. /…/ Men det kanske
inte är populärt. Det är lite ställningstagande också, visst är det
det. Men å andra sidan man får vara kritisk som forskare också.
Om man kan motivera det.

Hon fortsätter sedan med att resonera kring sin egen tolkning av
begreppet hållbarhet och om denna blivit för framträdande i
avhandlingen. Hon påpekar att den inte bör vara det men säger
också att det är ”svåra frågor” eftersom ”det inte går att bevisa”.
- Hur det egentligen är, det är känsligt, känsliga frågor det här, det
är det definitivt. Men det är svårt med balansen, när man själv
tänker på ett visst sätt. Det är lite lätt att det kan slå över ibland,
tror jag. Det är det definitivt. Att jag på nåt sätt har gjort ett
personligt ställningstagande och jag kanske visar det för mycket i
min avhandling, mer än vad jag bör göra. Att det kan vara lite svårt
det där. För att det får jag ju inte visa så klart. Det får jag inte
göra. Men det är ju svårt med dom här frågorna. För att det inte
går att bevisa. Det är ju ingen modell som man kan testa. Eftersom
man inte ens en gång vet vad hållbarhet är.

Elisabet talar om att ”det är svårt med balansen när man själv
tänker på ett visst sätt”. Hon talar vidare om att hon inte får visa ett
”personligt ställningstagande” i avhandlingen – ”för att det får jag
ju inte visa så klart. Det får jag inte göra”. Utsagan ovan kan
tolkas som att Elisabet prövar det rimliga och tillåtna i att göra den
typen av ställningstagande. Därmed uppmärksammar och tydliggör
hon sina egna värderingar inom ramen för forskningen.
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7.2.3 Finansiering och trovärdighet

Flertalet av doktoranderna är externt finansierade och en svårighet
när det gäller skilda tolkningar av ett begrepp som ’hållbarhet’
redovisades ovan. Sofia berör också frågan om trovärdighet i
forskningen i relation till vilka hennes finansiärer är. Hon har två
olika finansiärer, Vägverket och Svenska byggbranschens
utvecklingsfond (SBUF), och avhandlingsprojektet ryms inom ett
större forskningsprojekt på Vägverket. Vägverket är beställare av
tjänster och varor som rör drift och underhåll av vägar och SBUF
utför dessa.
- Så jag har då både beställarsidan och utförarsidan, så att säga,
som finansiärer. Så att det är ganska bra, för då kan jag, det är
enklare för mig också för att då kan jag ta bägge perspektiven, det
är enklare i mina fallstudier, annars kan det ju ifrågasättas, kanske.
Att Sofia ser det som positivt att både beställarsidan och utförar-
sidan finansierar projektet tolkar jag som att hon uppfattar den
finansiella påverkan på projektet i termer av trovärdighet och
validitet – ”annars kan det ju ifrågasättas, kanske”.

7.3 Ett intresse- och yrkesprojekt

Varför bedriver doktoranderna forskarstudier och varför just inom
området miljö? Vilka mål vill doktoranderna förverkliga på ett
personligt plan med forskningen och avhandlingen? De intervjuade
anger flera olika skäl. Möjligheten att genom forskningen delta i en
samhällsdebatt och en vilja att bidra med kunskap för att åtgärda
miljöproblemen anges av doktoranderna. Det finns också ett
intresse för forskarstudier i syfte att förvärva kunskap.

7.3.1 Att delta i en debatt och problemet med
mångtydiga begrepp

Under civilingenjörsutbildningen valde Mikael bort ”betong-
kurser” och läste en inriktning med miljökurser där han upplevde
att det fanns ett ”mer övergripande sammanhang och diskussion
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kring ett mer övergripande sammanhang”. Att kunna delta i
debatten kring miljöfrågorna anger Mikael vidare som orsak till
intresset för forskningen.
- Och dessutom är miljöområdet, det som är intressant är att man
kan på ett helt annat sätt delta i en debatt. Kan man faktiskt säga,
än om man sysslar med betong. Jag tycker om att skriva, det finns
mycket mer utrymme för att skriva och föra en åsikt om nånting
inom miljöområdet. Och mycket större område att angripa, att i
alla fall delta i en debatt kring mer angelägna och mer omfattande
frågeställningar även om man inte forskar på det här väldigt
allmänna, omfattande områdena, så är det i alla fall, det finns
nånting som är gemensamt för alla projekt, det finns nånting, som
man kan knyta an till.

I debatten ser Mikael en möjlighet att bidra med kunskap samtidigt
som han påtalar svårigheterna med att nå ut med miljöforskningen.
Han menar också att debatten präglas av ”gemene mans upp-
fattningar”.
- Debatten, kan du känna personligen att du på nåt sätt vill bidra,
att det känns angeläget att bidra med kunskap? frågar jag.
- Jaa, jag tycker att … framförallt är det viktigt, det finns ju så
många, korkade trångsynta människor i samhället, Mikael skrattar,
och då kan man känna att man vill ingripa och knäppa dem på
näsan när det gäller nånting, särskilt när det är nån som påtalar
den oerhörda vikten av att låta det här kärnkraftverket gå i 20 år
till för att man har investerat en massa pengar i det, alltså, who
cares. Om man resonerar sig fram till att förmodligen är det här
livsfarligt, ja, men stäng skiten då oavsett om det kostat en massa
pengar, men det finns alldeles för trånga samhällsekonomiska
värderingar och där kan jag tycka att det … alltså, det är inte
riktigt nån debatt som leder nån vart … /…/ Men sen är det ju,
forskningen, det är ju jättesvårt att nå ut med, miljöområdet är
fortfarande dominerat av gemene mans uppfattningar kan man
säga, tycker jag, när man diskuterar kring miljö.

Mikael fortsätter:
- Det är svårt med miljöområdet eftersom det är ett sånt oerhört vitt
begrepp och det är sammankopplat med begreppet uthållig
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utveckling som är, eller bärkraftig utveckling, som är ett ännu
luddigare begrepp, det finns väldigt många såna luddiga begrepp,
så det är väldigt lätt att klara sig i en debatt bara genom att slänga
sig med de begreppen och tala om den oerhörda vikten av
bärkraftig utveckling. Det finns ju mer, det är lättare att inom
miljöområdet att klara sig som debattör tror jag utan att egentligen
veta nånting.

Begreppen ”uthållig utveckling” och ”bärkraftig utveckling” anser
Mikael är problematiska i debatten eftersom de inte är tydligt
definierade och kan ses som politiskt laddade (”tala om den
oerhörda vikten av bärkraftig utveckling”).

7.3.2 Att bidra till utveckling av kunskap om
lösningar av miljöproblem

Forskningen och att skriva en avhandling är också ett personligt
intresse i form av engagemang för miljöfrågorna och lösning av
problemen. Både Sofia och Anna har ett miljöengagemang och ser
forskningen som ett bidrag till förbättring av tillståndet i världen.
Även Elisabet har ett miljöintresse men beskriver också hur detta
har ökat under studiernas gång och skapat en medvetenhet om hur
viktiga miljöfrågorna är.

Sofia hade som mål att doktorera i naturvetenskap redan i
gymnasiet. Men så småningom upptäckte hon att det var
miljöområdet som var intressant.
- Sen började jag inse att det kanske inte är ren naturvetenskap
utan mera miljöperspektivet då. Men jag hade ingen aning när jag
gick på universitet hur jag skulle fortsätta, jag hade väl nästan lagt
ner planerna på att doktorera då för att, just det här med miljö, jag
hade inga verktyg som jag tyckte var bra. Utan det var efteråt jag
hittade verktygen när jag jobbat ett tag.

Det var också på gymnasiet som Sofia menar att hon första gången
kom att upptäcka att miljö var något som hon ville jobba med.
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- Vi hade nån form av övningar inom samhällskunskap där man
såg, där vi satt och ritade upp befolkningstillväxt kopplat mot
tillgång på föda, kopplat mot miljöproblemen som man insåg att
här … här finns det mycket att göra! Det är liksom där nånstans
jag insåg att, oj, oj, oj!

Sofia anser att forskningen är viktig för ”naturmiljön” men också
för människans överlevnad på sikt. Hon jämför också miljö-
forskningen med övrig forskning och menar att miljöforskningen
kan sättas i ett större sammanhang.
- Det är det här att man …. kan använda det till nånting som är så
att säga viktigt ur många perspektiv, alltså ur många synsätt. För
att dels så är det viktigt för naturmiljön, men också i slutändan en
del för människans överlevnad och den biten då att, det är alltså
större perspektiv på det än, än många andra forskningsområden
kanske. Så att det är i slutändan att vi står inför … vad som, att
jorden kan faktiskt gå under om vi inte här ganska snabbt drar
igång nånting. Så att det finns nån form av sånt engagemang i
bakhuvudet, så att säga, det måste gå mot nån form av hållbar
utveckling för att hitta våra verktyg och instrument och grejer,
utveckla dem snabbt nu. Så att det är ju det vi håller på med,
utveckling av instrument och testa dem och förkasta dem och ta upp
nya instrument och testa och förkasta och så vidare och sen koppla
då naturvetenskapliga forskningen till det.

Anna beskriver också ett engagemang för miljöfrågorna. Hennes
drivkraft för forskningen ligger i att nå kunskap om hur säkerhet
beaktas vid miljöbeslut i kommunerna och detta för att på sikt
hindra att miljöarbetet äventyras. Anna påpekar också att
miljöfrågorna präglas av skilda värderingar och hon ser en risk för
att miljöbeslut som ger en negativ, oförutsedd, bieffekt kan
resultera i att besluten ifrågasätts och rivs upp.
- Ja, därför att jag tror att miljöbesluten är känsligare än andra
beslut, det är lättare att kompromettera den typen av beslut,
eftersom vi ju liksom, ja, det är så mycket värderingar i miljöfrågor
och därför så är det viktigt att man redan från början när man
fattar ett miljöbeslut också tar hänsyn till olycksrisker och andra
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typer av effekter man kan få av det här, alltså oönskade effekter av
de här miljöbesluten. /…/
- För jag uppfattar att miljöarbete är inte alltid självklart ännu i
vårt samhälle. Därför det är så svårt att påvisa egentligen, liksom
effekter av saker och ting. Det ska vara väldigt tydliga grejer då,
som freoner, där man liksom kan enas hela världen om att det här
är inte bra. Det är så att säga min förförståelse av det här, och är
det som liksom driver mig att jobba med det här, eftersom jag
tycker det är viktigt med miljöarbete men det får inte bedrivas på
ett dumt sätt.

Anna menar vidare att ett personligt engagemang måste vara
utmärkande för alla som arbetar med miljöfrågor. Hon hänvisar
också till att forskningen inte alltid fått finansiella resurser och
därmed varit beroende av att forskarna varit personligt engagerade.
- Ja, på nåt vis, bitarna pluggar i varandra men jag tror att det är
mycket, det finns vissa områden där man känner sig mera hemma
än andra och kanske dels är engagerad och dels att man kanske har
följt området på ett sätt, än om man skulle börja med nånting helt
nytt. /…/ Det är säkert många saker som har samverkat, men i
botten ligger, ja det måste vara så med alla som jobbar med
miljöforskning, att man har nån form av personligt engagemang i
botten. Jag har svårt att tro att man skulle jobba med det bara för
att, precis som om det var vad som helst. Och i och med att det
liksom inte alltid har varit självklart lätt att få pengar till den här
typen forskning heller så kräver det en del.

Hos Elisabet har ett intresse för miljöfrågor alltid funnits men det
har ökat under forskarstudiernas gång. Det har också sammanfallit
med hennes intresse för biståndsfrågor som under senare år alltmer
kommit att inkludera miljökonsekvenser.
- Jag har nog alltid varit intresserad, för när man började prata om
återvinning då snappade jag upp det på en gång och gör det
hemma, och ja, så mycket man kan. Det bara kom, det bara är ett
intresse och när det kom in miljöprogram här så gick jag ju det.
Det var rätt så självklart att jag skulle göra det på nåt sätt. /…/
Fast det har ökat med åren. Eftersom det är egentligen mer
företagens humanitära intressen, men det hör ju ihop. Miljöfrågan
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har förändrats, den förknippas med fattigdom, det gjorde den inte
förut.

Elisabet beskriver också hur lärandet om miljö kommit att bli en
personlig process, en ”ideologisk process” och hur viktiga frågorna
är.
- Jag har blivit mer medveten. Jag inser också hur viktigt det är. …
Det blir ju nästan också en ideologisk process på nåt sätt, hon
skrattar till. Ja! Det blir också ett nytt ställningstagande nästan.
När man sitter och läser allting så tänker man ju personligt också,
det är ju inte bara ens avhandling ...

7.3.3 Forskarstudier som förkovran i
yrkeslivet

Av de intervjuade doktoranderna formulerar Katarina och Anna
tydliga mål med forskarstudierna: forskning ska leda till att de
förvärvar nya kunskaper som kan användas i yrkeslivet. Även Eriks
intresse för att bedriva forskarstudier utgår ifrån en önskan till
fördjupning i frågeställningar som han i sitt arbete som konsult i
vattenreningsfrågor tvingats lämna åt sidan.

Katarina ser en möjlighet att inhämta kunskap genom forskning och
lära sig i snabb takt, att ”springa fortare”.
- Det är inte uttalat att han är min mentor här på företaget men i
praktiken så är han ju det. Och han försvinner snart och jag har
inte hunnit lära mig det jag skulle vilja ha lärt mig, så att säga,
innan jag blir ensam. Bara för att han går i pension så försvinner
han ju inte helt och hållet så där… men det har gått väldigt fort och
ja, inom företaget har jag hamnat på en position som jag kanske
inte borde ha hamnat på förrän om fem, tio år. Och om man forskar
känns det som att man hinner … liksom lära sig mera snabbare,
man springer lite fortare.

Anna har arbetat en längre tid på en och samma arbetsplats och ser
forskningen som en möjlighet att lära ”hantverket forskning”.
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- Jag ser det så här, alltså jag vill ha en forskarutbildning, jag är
kanske inte ute efter själva titeln, det är inte så viktigt, men jag ser
det lite grann som att uppgradera mig. Jag har ju jobbat i så pass
många år nu så jag behöver höja mig ett snäpp och lära mig det
här hantverket bättre, hantverket forskning bättre, i och med att vi
är ju då en intäktsfinansierad myndighet som egentligen ska syssla
med forskning, men som i stor utsträckning sysslar med kvalificerat
utredningsarbete, men det är liksom, att få tid att göra det där, att
skriva den där artikeln som man skulle vilja skriva.

Som konsult i vattenreningsfrågor har Erik jobbat med en mängd
uppdrag och successivt upptäckt ett behov att få studera olika
frågeställningar mer djupgående. Även detta är ett uttryck för ett
intresse att förvärva kunskap.
- Jag har ju i och för sig, en av de största anledningarna var ju att
jag tyckte att när jag jobbade som konsult så fick man lite hoppigt,
att man körde ett projekt och trängde in i det ordentligt och kom
fram med lösning och fick betalt för det. Sen … när man tänker
efter då, när man är på toppen, att det här går ju faktiskt att göra
lite bättre. … Men det finns ingen som betalar för det då, utan
kunden är nöjd med det den har fått, och man måste gå vidare till
nästa projekt som är nånting helt annat, och det känns lite
otillfredsställande och ja, då ville jag på nåt sätt jobba med frågor
lite längre.

7.4 Kontextualisering och
differentiering

Doktorandernas miljöforskning, så som den beskrivs av dem själva,
rör orsakssamband i form av människans påverkan på naturen i
negativ bemärkelse. Forskningen fokuserar därmed på vari denna
påverkan består, och för flertalet doktorander hur olika myndigheter
och företag hanterar denna påverkan. Flera av doktoranderna ska
också realisera ett uppdrag där syftet är att reducera den negativa
påverkan som en viss verksamhet har. För Katarina handlar det bl a
om att se över rutiner för säkerhet när det gäller dammar och sedan
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utveckla manualer för att förbättra säkerheten. För de andra
doktoranderna ligger den förbättrade åtgärden mer implicit där
forskningen ger ett underlag för att förändra verksamheten.

Doktoranderna försöker realisera avhandlingen genom att lösa de
olika problem som avhandlingen som uppgift väcker inom ramen
för ett utbildningsprojekt, uppdragsprojekt och intresse- och
yrkesprojekt. Inom ramen för dessa finns svårigheter, och
utmaningar, att hantera. Dessa rör främst forskningen och gäller bl
a avgränsning av forskningsfrågan och bristen på ämneskunskap.
Doktoranderna har löst detta på olika sätt. Elisabet och Sofia menar
att de har en vidare forskningsfråga, som gör att både
samhällsvetenskap och naturvetenskap berörs, och de har i
huvudsak läst in sig på nya ämnen på egen hand. För Elisabet har
detta varit arbetsamt men också en utmaning och hon påpekar att
hon inte velat avgränsa forskningen och därmed förlora det
”holistiska”. Mikael hade inledningsvis samma ambition men
poängterar att det hade varit omöjligt för honom att genomföra det
och han såg det som nödvändigt att avgränsa forskningsfrågan.
Mikael betonar vikten av att utmejsla en fråga för vilken det
dessutom finns en lämplig metod att studera problemet.

Osäkerheten som följer av bristande kunskaper gäller disputationen
som examination men även identitet och tillhörighet till en viss
yrkeskår eller ett ämnesperspektiv. Ytterligare svårigheter som de
intervjuade tar upp rör forskningsmetodik och avsaknad av
handledning inom kvalitativ metod.

Avhandlingen, och att lösa den som en forskningsuppgift, kan
förstås inom ramen för ett personligt intresse som gäller förkovran i
yrkeslivet. Detta tas upp av Anna, Erik och Katarina. Anna,
Elisabet och Sofia anser att forskningen är viktig för att åstad-
komma förbättring av miljötillståndet, vilket de själva vill kunna
bidra till. Mikael ser också att forskningsresultaten kan lyftas in i
debatten om miljöfrågor som expertkunskap. Slutligen framhåller
Anna att forskare inom miljöforskningsområdet troligen utmärks av
ett personligt engagemang i miljöfrågor.
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7.4.1 Kontextuell medvetenhet

I avsnittet om lärande som en kontextualiseringsprocess beskrivs
lärande som tydliggörande av kontexter och en vertikal elaborering
inom dessa. Sofias utsaga ”det här har vi tänkt på väldigt länge och
det finns all den här och den här litteraturen, om jag har använt fel
begrepp så att säga” kan tolkas som en insikt om att statsvetenskap
är ett ämne där teorier utvecklats och finns manifesterade i
litteratur. Sofia ger därmed uttryck för en medvetenhet om en
metanivå. Hon talar sedan om att använda ”fel begrepp” och
därmed uttrycks även den begreppsliga nivån inom ramen för en
vetenskaplig kontext.

Till skillnad från Sofia bestämde sig Mikael för att välja bort
bredden och istället har han valt att studera vattenomsättning i
Östersjön genom mätningar och utveckling av matematiska
modeller. Han har valt ett sammanhang inom vilket en lämplig
metod gör det möjligt att bedriva forskning. Mikael säger: ”Man
måste hitta, det finns alltid en metodik som man kan använda sig av
för ett givet problem och man måste hitta rätt skala för att arbeta
med problemet och man måste koncentrera sig då och man måste
gå ner. Gå ner på detaljer.”

Mikael talar om att ”hitta rätt skala för att arbeta med problemet”,
vilket kan förstås som en kontextualisering av ett forsknings-
problem inom vilken han menar att detta kan studeras på detaljnivå,
på en empirisk nivå. Mikael relaterar därmed en metanivå till en
empirisk nivå och som visar på en elaborering inom kontexten.

De skilda elaboreringarna kan ses som två olika sätt att bedriva
miljöforskning och lösa uppgiften att skriva avhandling inom
miljöområdet. Sofia väljer att inkludera flera ämnen i sin forskning,
medan Mikael väljer bort bredden och väljer istället specialisering
och fördjupning. Lösningarna kan ses som skillnader i djup och
bredd och som medför att det senare angreppssättet skapar
svårigheter då nya ämnen och ny metodologi ska läras in.
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En medvetenhet om sina egna värderingar och betydelsen av skilja
dem från forskningen kan tillskrivas Elisabet. I intervjun beskriver
hon sin upptäckt att ett begrepp som ’hållbarhet’ definieras olika av
uppdragsgivaren, forskningen och henne själv. Hon resonerar om
värderingar, sina egna, och hur framträdande de får vara i hennes
forskning. Elisabet säger vidare ”men det är ju svårt med dom här
frågorna för att det inte går att bevisa. Det är ju ingen modell som
man kan testa. Eftersom man inte ens en gång vet vad hållbarhet
är”. Därmed pekar hon på en generell svårighet inom miljöområdet
eftersom ord som ’miljö’, ’hållbarhet’ och ’hållbar utveckling’ kan
tolkas och värderas på olika sätt. Vidare kan uttalandet ses som ett
resonemang om metodologi (”det är ju ingen modell man kan
testa”) och Elisabets möte med en ny vetenskaplig genre.

I denna fallstudie framträder två former av differentiering. Den
första gäller en differentiering och urskiljande av olika kontexter i
form av olika vetenskapliga ämnen, och en elaborering inom dessa
som Sofia och Mikael uttrycker. Den andra gäller ett tydliggörande
av personliga värderingar och värderingar som är möjliga inom
forskning samt värderingar som uppdragsgivaren har. Elisabet tar
även upp att denna åtskillnad är svår att göra och upprätthålla i
arbetet med avhandlingen.   
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8. Sammanfattning och
analys av resultaten

I detta kapitel kommer inledningsvis resultat att redovisas från de
tre fallstudierna. Dessa analyseras sedan i förhållande till varandra
samt i förhållande till de teoretiska och metodologiska utgångs-
punkter som beskrivits tidigare.

8.1 Teknologernas tolkningar av ett
kursinnehåll om ekologi och miljö

Kursens innehåll tolkas av teknologerna inom ramen för en
teoretisk kontext då kursinnehållet aktualiserar en mångfald av
naturvetenskapliga ämnen, teorier och begrepp. Men kursen ger
också upphov till tankar om människans förhållande till naturen.
Teknologerna resonerar om människans plats i ekosystemen, i eller
utanför, och resonemanget tycks oundvikligen leda fram till
värderingar av människans handlingar visavi de olika synsätten.
Detta betyder att studenternas tolkningar av kursinnehållet även kan
beskrivas inom ramen för en värderande kontext. Kursinnehållet
väcker också frågor av olika slag. Vid en föreläsning om
’populationsdynamik’ ställer en teknolog frågan om livets mening
och lyfter därmed in existentiella perspektiv på innehållet. Vid
andra föreläsningar väcker teknologerna frågor av problemlösande
karaktär. Frågorna rör lösningar av miljöproblemen och hur dessa
lösningar fungerar.

Av teknologernas intervjusvar framkommer en bild av att de
upptäckt, och provocerats av, en värderande aspekt på innehållet.
Men någon tydlig differentiering i bemärkelsen att teknologerna
talar om detta i termer av skilda perspektiv, eller relativiserar dessa
olika värderande synsätt som skilda perspektiv, framkommer inte.
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Teknologernas kontextualisering av kursen är också av emotionell
karaktär. De upplever att läraren anklagat dem och de känner sig
provocerade. I ett intentionellt perspektiv, där vi söker förstå de
studerandes handlingar och utsagor inom ramen för ett mål, ett
projekt, kan reaktionerna förstås om vi ser till deras framtida mål:
att arbeta som ingenjörer. Detta innebär att de i sin yrkesroll
kommer att ingripa i naturen och påverka den genom byggprojekt
av olika slag. Det rimliggör också att ett ekocentriskt perspektiv
och ett synsätt som innebär att människans påverkan enbart är
negativ, kommer i konflikt med yrkesprojektet. Det blir då svårt för
studenterna att acceptera ett sådant perspektiv och, möjligen, svårt
att endast betrakta ett annat synsätt som ett ’perspektiv’. Möjligen
är det denna affektiva sida som gör det svårt för teknologerna att
betrakta dem som just olika perspektiv på människan och naturen.

Vidare framkommer i intervjuerna med teknologerna hur de på
olika sätt relaterar kursinnehållet till ett framtida yrkes-
sammanhang. Martin talar om fosfors kretslopp och den detaljerade
nivå som behandlat biogeokemiska som irrelevant utifrån ett
yrkesperspektiv. Vidare menar Tobias att det är delar av vattnets
kretslopp som är relevant i förhållande till ett yrkessammanhang.

Slutligen väcker kursinnehållet frågor som teknologerna ställer och
som rör lösningar av miljöproblem. Denna typ av frågor kan förstås
utifrån deras yrkesprojekt men en tolkning inom ramen för ett
intresseprojekt av allmänmänsklig natur som rör lösningar av
miljöproblem kan också diskuteras.

8.2 Biologstuderandes tolkningar av
en uppgift om miljöredovisningar

I studien om biologstuderandes tolkning av en uppgift om
miljöredovisningar aktualiseras olika problem och kontexter.
Studenterna väljer att arbeta med ett problem som rör miljö-
redovisningar som text men ett annat problem som rör företagens
verksamhet direkt – deras miljöarbete och miljöutbildning -
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uppkommer under arbetet. När studenterna arbetar med det valda
problemet aktualiseras en deskriptiv och en värderande kontext. I
arbetet är det Hans som tydliggör dessa och pekar på olika
skillnader mellan dessa kontextualiseringar för sina studiekamrater.
I arbetet blir det dock svårt för studenterna att differentiera och
hålla isär de olika kontexterna och undvika att lägga sina personliga
värderingar i arbetet med det valda problemet.

En rimlig tolkning av dessa studenters arbete i ett intentionellt
perspektiv, och som Lenas utsagor tydligast pekar på, är att se dem
som ett uttryck för ett miljöpatos och en vilja att förändra och
förbättra miljötillståndet. Att lösa uppgiften inom en värderande
kontext, samt att lösa ett annat problem som rör företagens
verksamhet och visa vad som gömmer sig bakom siffrorna i
miljöredovisningarna, vad företagen egentligen gör och hur
utsläppen faktiskt ser ut, kan förstås inom ramen för ett intresse-
eller yrkesprojekt. Möjligen är det detta projekt som förklarar
studenternas svårigheter att skilja kontexterna åt, att differentiera
dem, och sedan upprätthålla denna åtskillnad under arbetets gång
samt att arbeta med det problem de valde initialt.

8.3 Doktorandernas tolkningar av
forskarstudier i miljö

För doktoranderna, och i tolkningen av avhandlingen som en
uppgift, utgör denna olika problem inom ramen för skilda projekt:
ett utbildningsprojekt, ett uppdragsprojekt och ett yrkes- och
intresseprojekt. Inom ramen för ett utbildningsprojekt kan
avhandlingen ses som ett problem att lösa i form av ett
vetenskapligt verk medan den inom ett uppdragsprojekt istället ska
utgöra underlag för åtgärder inom en verksamhet, alternativt, ett
åtgärdsprogram. När de olika problemen ska lösas uppstår
svårigheter. Att bedriva miljöforskning innebär att doktoranderna
har att hantera en rad olika discipliner och nya vetenskapliga
metoder. Doktoranderna finner olika lösningar för att hantera de
olika ämnesområden som forskningsfrågan aktualiserar. Sofia och
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Elisabet läser in nya ämnesområden på egen hand, eller med hjälp
av kollegor, och lyckas också finna vägar att sätta sig in i kvalitativ
metod. Mikael har dock valt att istället avgränsa sin avhandling.

Forskningsområdet ’miljö’ väcker också tankar om identitet och en
känsla av osäkerhet. Elisabet funderar kring miljöforskning utifrån
sin bakgrund som ingenjör och att ingenjörer traditionellt sett inte
har ägnat sig åt denna slags forskning. För Sofia har funderingarna
gått i motsatt riktning eftersom hon föreställt sig att hennes
utbildningsbakgrund som naturvetare, och inte ingenjör, skulle
skapa bekymmer. Hennes slutsats är att problemet med att närma
sig och inkludera ett ämne som nationalekonomi hade skapat
bekymmer oavsett en naturvetenskaplig utbildning eller en
ingenjörsutbildning.

Doktoranderna tar i intervjun upp ett intresse för att bidra till
lösningar av miljöproblemen som en anledning till forskarstudier,
men också ett intresse för förkovran inom yrkesområdet.

8.4 Kontextualisering och
differentiering – en jämförelse
mellan de olika fallstudierna

8.4.1 En mångfald kontexter

I samtliga fallstudier aktualiserar studenternas tolkningar av
undervisningsinnehållet och arbetet med olika problem skilda
kontextualiseringar. I de tre olika studentgruppernas tolkningar av
ett miljöinnehåll aktualiseras en värderande kontext. I tekno-
logernas möte med kursinnehållet aktualiseras värderingar som rör
naturen och människans påverkan på den, i de biologistuderandes
tolkning av uppgiften blir värderingar av företag en aspekt att
hantera, och i Elisabets tolkning av avhandlingsuppgiften
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aktualiseras värderingar kring begreppet ’hållbarhet’ och vilket
utrymme hennes personliga värderingar kan ges inom forskningen.

En pluralism av discipliner

Teknologerna talar om olika naturvetenskapliga ämnen såsom
ekologi, kemi, biologi, hydrologi och geografi. Deras frågor om
lösningar av miljöproblemen rör även politiska och ekonomiska
aspekter och därmed samhällsvetenskapliga ämnen. Frågan om
livets mening kan ämnesmässigt hänskjutas till filosofi eller
religion. Samtliga doktorander beskriver också en bredd av veten-
skaper som deras forskning aktualiserar. Denna mångfald rör främst
de naturvetenskapliga ämnena och är huvudsakligen samma ämnen
som teknologerna tar upp: biologi, kemi, fysik, geologi, hydrologi
och ekologi. Även samhällsvetenskapliga ämnen såsom stats-
vetenskap och ekonomi aktualiseras i två av doktorandernas
forskning.

Det som här benämnts värderande kontext som framträder i
teknologernas tolkning av kursinnehållet kan också förstås inom
ramen för vetenskapen och ett ämne som filosofi som hanterar
värdefrågor och etik.

8.4.2 Differentiering

I fallstudierna har de studerandes tolkningar av kurstoffet
analyserats i termer av kontexter samt hur studenterna differentierar
mellan olika kontextualiseringar. I studierna med teknologer och
biologer är det Martin respektive Hans som differentierar
kursstoffet men det är olika slags innehåll de hanterar. Martin talar
om ekologiämnets bredd och hur innehållet framträder som
”blandat”. Vidare påpekar han att hans studiekamrater, som inte
ingick i intervjustudien, tycks haft svårare att urskilja olika
kontexter i form av olika discipliner. Martin söker efter den röda
tråden, vad som kan ses som en ’ordnande princip’, och har
uppfattat att termer som ”vattnets kretslopp, folkpopulation och
rullstensåsar” inte är av samma kvalitet. Denna differentiering kan
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ses om försök till att förstå i vilka olika sammanhang dessa termer
ska förstås och vad som utgör en metanivå, en teori möjligen, som
skiljer eller förenar dem. Martins utsaga kan ses som ett försök till
differentiering och indikationer på en kontextuell medvetenhet
(Wistedt, 1993). I arbetet med miljöredovisningar är det Hans som
differentierar mellan vad som är en deskriptiv och värderande
kontext. Han tydliggör också detta för de andra studenterna i
gruppen och försöker under arbetets gång att upprätthålla denna
differentiering.

I Elisabets doktorandprojekt om miljökonsekvensbeskrivningar
(MKB) vid dammbyggen har begreppet ’hållbarhet’ blivit föremål
för diskussion. Hon reflekterar i intervjun över innebörden som
uppdragsgivaren ger begreppet och sin egen tolkning. I hennes
uttalanden reser hon också frågan om vilket utrymme hennes egna
värderingar får ha i ett vetenskapligt sammanhang vilket kan ses
som ett försök till differentiering.

Vid analys av de tre studierna, och det material jag haft tillgång till,
kan kontextuell medvetenhet (Wistedt, 1993), i betydelsen att den
studerande relaterar en teoretisk, begreppslig och empirisk nivå till
varandra, eller tydliggör skilda teoretiska nivåer och utgångs-
punkter, tillskrivas doktoranderna Sofia och Mikael.

8.5 Studenternas tolkningar och
skilda projekt – en jämförelse

8.5.1 Generalister och specialister

De svårigheter som teknologerna har att hantera i form av en
mångfald termer som tycks svåra att skilja ut, eller den värderande
kontext som biologerna identifierar och som gör sig påmind och
tycks skapa en konflikt i lösandet av uppgiften, uppstår inte för
doktoranderna och bringar dem inga svårigheter som de inte lyckas
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hantera. De har avgränsat uppgiften och valt ett ’problem’ som de
förmår lösa. Att skriva en avhandling är också en uppgift som
lämnar mycket utrymme för doktoranden att själv välja en
forskningsfråga som innehållsmässigt går att hantera. Om det
innehåll studenterna har att lära ger teknologen Martin och
doktoranden Mikael den detaljerade nivån olika betydelse. Martin
ser den som irrelevant i ett yrkessammanhang som ingenjör. Mikael
resonerar istället ingående kring val av forskningsfråga och metod
för att kunna studera på en detaljerad, eller, empirisk nivå. Detta
kan förstås utifrån de studerandes projekt: forskning respektive en
yrkespraktik.

8.5.2 Konflikt mellan olika projekt

För teknologerna är det framförallt ett yrkesprojekt, och för
biologerna ett yrkes- eller intresseprojekt, som tycks skapa
konflikter eller svårigheter i kunskapsbildningen eller vid lösandet
av en uppgift. Denna slags konflikter uppstår inte för doktorand-
erna. En möjlig förklaring är att doktorandernas utbildningsprojekt
och yrkes- eller intresseprojekt sammanfaller i hög grad. Genom att
bedriva forskarstudier om miljö och miljöproblem kan Anna,
Elisabet och Sofia också realisera målet att bidra till lösningar av
miljöproblemen och förbättra miljötillståndet, och Erik och
Katarina nå den yrkesförkovran de önskar. Ett undantag bland
doktoranderna är Elisabet som resonerar kring sina egna
värderingar och ”ställningstagande” och huruvida dessa kommer i
konflikt med forskningen och uppdragsgivaren. Resultat av ett
sådant resonemang skulle kunna vara att hon skjuter sina egna
värderingar åt sidan men ändå ser att forskningen framstår som
värdefull inom ett intresseprojekt.

8.5.3 Olika ’uppgifter’ och utrymme för skilda
projekt

I analysen av de olika fallstudierna har fokus riktats på studenternas
tolkningar av ett kursinnehåll och deras skilda projekt. Men i de
olika fallstudierna finns också en skillnad i den slags uppgifter som
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studenterna har att tolka och hantera. Distinktionen mellan ’uppgift’
och ’problem’ blir för doktoranderna inte så självklart tudelad.
Doktoranderna har rimligen haft ett stort förhandlingsutrymme och
frihet i att själva definiera själva uppgiften: vad ska avhandlingen
handla om och vilka frågeställningar ska besvaras? Vidare kan
doktoranden relatera valet av frågeställningar till ett yrkes- såväl
som intresseprojekt: är denna frågeställning intressant för mig? Här
är det rimligen akademin eller uppdragsgivaren som begränsar
utrymmet. För biologerna finns inte samma frihet men uppgiften
ger ändå möjlighet att inom området ’miljöredovisningar’
formulera och välja ett problem som är intressant för dem att lösa.
Om vi slutligen betraktar kursen som teknologerna läser är
utrymmet för att dem att själva skapa ett ’problem’ begränsat.
Kursinnehållet är givet och möjligheten att välja mellan olika
uppgifter inom kursen finns inte. Vidare uttrycker Patrik, Sofia och
Tobias att utrymmet för dialog under föreläsningarna var begränsat,
vilket de också saknat.

8.6 Sammanfattning

Resultaten av de tre fallstudierna visar att de studerande tolkar ett
kursinnehåll, och uppgifter, om miljö inom skilda kontexter, en
deskriptiv och en värderande, och som olika problem. Vidare ställer
teknologerna frågor om lösningar av miljöproblem i mötet med ett
kursinnehåll i ekologi och miljö. Teknologerna fokuserar också på
vissa aspekter av kursinnehållet. De olika tolkningar som redovisats
kan förstås om vi tillskriver de studerande olika mål och betraktar
dem i ett intentionellt perspektiv. Inom ramen för de studerandes
olika projekt som rör utbildning, yrke och intresse, samt för
doktoranderna krav ställda av en extern uppdragsgivare, kan deras
tolkningar rimliggöras och förstås.

Vidare framkommer i analysen av materialet svårigheter att lära
som uppstår och som kan förstås utifrån mångfalden kontexter,
karaktären på dessa och de studerandes projekt. I den första
fallstudien om teknologernas tolkning av ett kursinnehåll i ekologi
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och miljö är det mångfalden av termer, och hur dessa ska förstås i
relation till varandra, som skapar bekymmer. Det är en svårighet
som rör ämnet, eller snarare ämnena, som en av teknologerna
påtalar. I samma studie uppstår en kontextproblematik som rör
själva definierandet av en kontext, d v s att definiera och tydliggöra
ett synsätt på relationen mellan människa och natur och att betrakta
detta som ett synsätt. En rimlig tolkning är att deras synsätt, och den
känsla av provokation och upprördhet som ett motsatt synsätt på
naturen i ett ekocentriskt perspektiv ger, kan förstås utifrån deras
yrkesprojekt – att bli civilingenjörer.

För de biologistuderande är det en värderande kontext som skapar
svårigheter att lösa uppgiften om miljöredovisningar. Deras egna
värderingar och känslor rörande företagen aktualiseras i arbetet och
det är en av de studerande, Hans, som påpekar detta och tydliggör
detta för de andra. Ytterligare en svårighet för de studerande att
hantera är de olika ’problem’ som uppgiften väcker och som gör sig
påminda under arbetets gång. Svårigheterna kan relateras till ett
möjligt projekt som rör intresse eller yrke. Det finns en uppfattning
om företagen och ett miljöengagemang, och möjligen också intresse
av att nå kunskap om företagen för ett framtida yrke, som rimliggör
de svårigheter som uppstår.

För doktoranderna uppstår inte de svårigheter som beskrivits ovan
och som rör mångfalden kontextualiseringar eller konkurrerande
problem. Elisabet och Sofia lyckas hantera en mångfald discipliner,
som också inkluderar ämnen inom samhällsvetenskap som är nya
för dem. Mikael gör istället valet att begränsa forskningsfrågan
vilket också kan ses som ett sätt att hantera en mångfald ämnen som
skulle kunna blivit aktuella. En värderande kontext, som skapar
svårigheter, uppstår inte. Den aktualiseras och kommenteras av
Elisabet men utifrån tillgängliga data skapar inte värderingarna
hinder eller ”blockerar” henne i arbetet. De projekt, ett utbildnings-,
uppdrags- och intresse- och yrkesprojekt, som kan analyseras fram i
intervjuerna med doktoranderna tycks inte stå i konflikt med
varandra. Tvärtom framstår det som att doktoranderna löser de
problem och sysslar med frågor de sökt sig till forskarutbildningen
för att undersöka.
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Avslutningsvis pekar resultaten på att individen har att beakta,
hantera och även prioritera bland flera projekt i undervisnings-
situationen och i sin utbildning. Det som t ex är ett intressant
’problem’ för den studerande utifrån ett intresseprojekt kanske inte
är ett acceptabelt eller adekvat problem som bör lösas för att lyckas
med ett utbildningsprojektet.
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9. Diskussion

I detta kapitel kommer resultaten av fallstudierna att diskuteras i
förhållande till tidigare forskning om studerandes lärande om miljö
och i relation till tidigare forskning om kunskapsbildning i ett
konstruktivistiskt och intentionellt perspektiv. Metodologiska
aspekter kommer också att diskuteras samt resultatens betydelse för
undervisning i miljö.

9.1 Avhandlingens syfte och metod

9.1.1 Syfte

I syftet med avhandlingen, så som det beskrivs i kapitel 3, är det
övergripande målet att undersöka lärande som en process av
differentiering samt att studera hur ett undervisningsinnehåll om
miljö tolkas i termer av kontexter och problem av en grupp
högskolestudenter.

I de olika fallstudierna och i en sammanfattning av resultaten har de
studerandes lärande beskrivits. Lärandet i fallstudierna med
teknologer och biologer har beskrivits i termer av försök till
differentiering inom en deskriptiv kontext men också som
svårigheter att identifiera skilda synsätt inom en värderande kontext
(teknologer) samt att upprätthålla skillnaden, och differentiera,
mellan en deskriptiv och värderande kontext (biologer). De
svårigheter som uppstår i lärandet har vidare analyserats utifrån de
möjliga projekt som kan tillskrivas de studerande. I fallstudien med
doktoranderna har lärandet beskrivits som en kontextuell
medvetenhet då två av doktoranderna förmår elaborera inom och
mellan olika ämneskontexter.
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Frågeställningarna i avhandlingen om de studerandes tolkningar av
ett undervisningsinnehåll om miljö har redovisats i termer av
kontexter och problem. I analysen har också frågor p å
föreläsningarna och aspekter av innehållet (teknologer) lyfts fram
som tolkningar. Kontexter, problem, frågor och aspekter har också
analyserats och diskuterats i relation till skilda projekt som kan
tillskrivas de studerande.

9.1.2 Metod

Val av fallstudier

Valet av fallstudier för avhandlingen utgår från ett intresse för
studerandes tolkningar av, och lärande om, ett innehåll om miljö. I
intresset ligger för det första övergripande frågor om kunskaps-
bildning som en process av differentiering, och ett antagande om att
studerandes lärande i miljö skulle lämpa sig för sådana frågor. För
det andra är intresset specifikt inriktat på lärande om miljö och i
valet av fallstudier har därför den innehållsliga aspekten beaktats
såtillvida att innehållet skiljer sig mellan de olika fallstudierna.
Teknologerna läser en kurs i ekologi och miljö inom naturveten-
skapliga ämnen. Vad beträffar doktoranderna antog jag att skulle
finnas en variation i innehållet i betydelsen att både natur- och
samhällsvetenskapliga ämnen inkluderades i miljöforskningen,
vilket det också gjorde. Valet för fallstudien med de biologi-
studerande utgick ifrån att uppgiften om miljöredovisningar knöt an
till ämnen inom samhällsvetenskaperna. Utifrån de resultat som rör
den innehållsliga aspekten med avseende på naturvetenskap och
samhällsvetenskap har dock inte denna variation mellan fall-
studierna givit upphov till några uppenbara eller intressanta
skillnader i ett kunskapsbildningsperspektiv eller med avseende på
differentiering.

Vad som istället framträder som en intressant variation är hur de
olika uppgifter och innehåll studenterna möter relateras till deras
projekt. Här framträder en tydlig skillnad mellan teknologerna och
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doktoranderna. De senare står inför uppgiften att skriva en
avhandling som de, åtminstone till stor del, har kunnat formulera
själva. Den har ett ämnesinnehåll om miljö som ligger nära deras
intresse- och yrkesprojekt att bidra med kunskap till åtgärder mot
miljöproblemen, samt ingår som en del i deras egen förkovran inom
yrkeslivet. Teknologerna uppfattar inte att kursinnehållet ingår på
samma sätt inom ramen för ett yrkesprojekt. De har heller inte den
slags förhandlingsutrymme som doktoranderna har inom kursen.
Konsekvensen blir att delar av kursinnehållet framstår som
irrelevant i ett yrkessammanhang, att teknologerna saknar ett inne-
håll som knyter an till en yrkespraktik samt att de provoceras av
värderingar som tycks svåra att förena med ingenjörsyrket såsom de
uppfattar det.

Insamling av empiriskt material

I de olika fallstudierna har material insamlats genom intervjuer
(teknologer och doktorander) och genom inspelning av studenternas
samtal om en uppgift (biologer). De resultat som framkommit i
avhandlingen om de studerandes tolkningar av ett miljöinnehåll i
relation till deras projekt ger upphov till överväganden rörande
insamling av material i samband med framtida forskning. Fall-
studien med de biologistuderandes tolkningar av en miljöuppgift
väcker frågor om studenternas uppfattning av uppgiften som skulle
varit intressanta att ställa i en intervju. I studier jag planerar att
genomföra med ekonomstuderande skulle en design, som innebär
att de studerandes samtal om en uppgift spelas in och sedan följs av
intervjuer om tolkningar av uppgiften, möjligen öka kunskapen om
de studerandes lärande.
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9.2 Resultat i förhållande till
tidigare forskning

9.2.1 Forskning om studerandes lärande i
miljöundervisning

Av bakgrunden till studien framgår att tidigare forskning om
studerandes lärande främst har fokuserat på effekten av under-
visning och genomförts som för- och efter studier av studerandes
kunskap (Hart & Nolan, 1999; Rickinson, 2001). Syftet för sådana
studier är främst att undersöka om undervisningen ökar de
studerandes kunskaper. Kritik har riktas av Rickinson (2001) mot
att dessa undersökningar inte i tillräckligt hög grad har kunnat visa
vad i undervisningen som ökat studenternas kunskap. Studierna har
heller inte beaktat individuella skillnader inom testgruppen. Studier
som fokuserat på de studerandes lärprocess i samband med
miljöundervisning samt longitudinella studier är få. Ett exempel är
Ekborgs (2003) avhandling som beskriver lärarstudenters kunskaps-
bildning i en longitudinell studie. I förhållande till en dominerande
forskningsinriktning med fokus på lärande som en effekt av
undervisning, har denna avhandling bidragit till ökad kunskap om
de studerandes lärprocess och de svårigheter och möjligheter som
uppstår för individer i en utbildningssituation.

Antalet studier av studerandes erfarenheter och upplevelser av
miljöundervisning är ännu begränsat och en presentation av dessa
studier gjordes i inledningen (Lai, 1999; Rickinson, 1999; Ekborg,
2003). I resultat från fallstudierna i föreliggande avhandlingen ger
dessa en inblick i hur de studerande erfar och upplever att lära om
ett kursinnehåll om miljö.

Forskning som fokuserat undervisningens påverkan har varit
inriktad på kunskapsbildning och den kognitiva aspekten av
lärandet. Den har vidare undersökt de studerandes kunskap, eller
brist på kunskap, om ett naturvetenskapligt innehåll i form av
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begrepp inom ämnet, eller om miljöproblem såsom växthuseffekten
och ozonskiktförtunning. I forskningsöversikter av Hart & Nolan
(1999), Rickinson (2001) och Zimmerman (1996) diskuteras denna
forskning i kritiska ordalag. Hart & Nolan (1999) skriver att
undervisning som regel ökar de studerandes ”awareness” men
påpekar sedan: ”’awareness’ of what remains a problem. /…/
Knowledge and affect are related. We simply don’t know how”.
(op. cit. s. 8).

Zimmerman (1996) skriver att forskning om miljöundervisningens
effekter har traditionellt sett separerat attityder och kunskaper och
valt att undersöka en av dessa två aspekter13.

”Traditionally, many thought knowledge alone could change
behavior either directly or through a modification of
attitudes. Given this theoretical bias, most of the research on
the effectiveness of environmental education has focused on
its ability to change knowledge or attitudes about the
environment. This focus was practical, given that it is easier
to examine knowledge and affect as separate factors than to
tackle the interaction between cognitive and affective
functioning.” (op. cit. s.41-42).

Liksom Hart & Nolan (ibid.) ställer Zimmerman (ibid.) en fråga
rörande relationen mellan kunskap och attityd:

”Although it has been shown that intervention programs can
increase knowledge and attitudes, how does existing attitudes
relate to knowledge acquisition? /…/ It is likely /…/ that the
relationship between knowledge and affect is a complex
one.” (op. cit. s. 43)

Frågan om hur vi kan förstå relationen mellan kunskap och ’affect’,
som jag har tolkat som liktydigt med attityder, värderingar och
känslor, har alltså formulerats under de senaste åren. Frågan utgör
inte en forskningsfråga i denna avhandling utan intresset har varit
riktat mot studenternas kunskapsbildning. De studerandes utsagor

                                                  
13 Se vidare Hungerfold & Volk, 1990.
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har emellertid analyserats i ett intentionellt perspektiv, vilket har
öppnat möjligheten att upptäcka olika aspekter av lärprocessen. Det
intentionella perspektivet har medfört att jag ställt intervjufrågor till
de studerande i syfte att undersöka deras mål med utbildningen,
men också frågor i förhållande till materialet: Vad pratar
studenterna om? Vilket/vilka ’problem’ söker de lösa? Vilka slags
frågor ställer de? Utifrån ett intresse att förstå vad de studerande
gör och säger, och se deras handlingar och utsagor som rimliga
givet ett mål som kan tillskrivas dem, har en värderande kontext
framträtt. För teknologerna och de biologistuderande är det ett
yrkesprojektet och/eller möjligt intresseprojekt som gör det möjligt
att förstå de svårigheter som framträder i deras möte med och
tolkningar av kursinnehållet. I analysen har jag inte upprättat en
särskild distinktion mellan känsla och värdering eftersom jag
uppfattat att dessa kan vara intimt förknippade med varandra. Det
finns emellertid anledning att fundera över och betrakta en
värderande kontext som en affektiv sida av lärprocessen.

I fallstudien om de biologistuderandes tolkning av en uppgift om
miljöredovisningar tydliggör Hans en värderande kontext som
aktualiseras i arbetet med uppgiften. Även Karin och Nina påpekar
avslutningsvis att de inte får lyfta in åsikter och värderingar av
företagen i sitt arbete. Här finns en problematik rörande
beskrivningar å ena sidan, en deskriptiv kontext, och å andra sidan
en värderande kontext samt förmågan att upprätthålla denna
distinktion i arbetet. Dessa olika typer av kontextualiseringar kan
jämföras med resultat från Ekborgs (2003) avhandling. De
lärarstudenter som intervjuades i undersökningen om begrepps-
förståelse fick läsa och diskutera en tidningsartikel om användning
av värme från ett krematorium till fjärrvärmenätet. Ekborgs syfte
med artikeln var att se om de studerande använde naturvetenskaplig
kunskap i sin diskussion kring nyttjande av värme från krematoriet.
Om resultaten skriver Ekborg: ”Diskussionen om tidningsartikeln
om krematoriet visar tydligt hur man kan tolka en uppgift i olika
kontext”. (op.cit. s. 216). Här aktualiseras en känslomässig kontext
liksom en naturvetenskaplig. Några av de studenter som inte tyckte
att värme från krematoriet skulle nyttjas för återvinning ansåg de
naturvetenskapliga argumenten vara ”vettiga”(op. cit. s. 214) men
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känslan av obehag kvarstod likväl. Några av lärarstudenterna,
endast de som var emot ett nyttjande av värme från krematoriet,
tydliggjorde också en skillnad mellan vad som kan beskrivas som
en deskriptiv och en värderande kontext: ”/…/ det finns en skillnad
på ett naturvetenskapligt synsätt och ett mer känslomässigt.” (ibid.
s. 217).

Mot bakgrund av ovanstående kan den utsaga (se nedan) som
återgavs i kapitel 2 från Carlssons (1999) avhandling analyseras i
termer av de kontexter som en student aktualiserar. I ett samtal om
en av uppgifterna i studien ombads studenterna planera för en resa
ombord ett rymdskepp med 100 personer och utan begränsning i
storlek. Resan beräknades pågå i 6 000 år och frågan studenterna
skulle besvara var: ”What will you bring with you?” (op.cit. s. 82).
I en av kategorierna om ’recycling’ tar några studenter upp att
människor ombord kommer att dö och måste begravas någonstans.
Kan dessa ses som potentiella källor av näringsämnen? En av
studenterna säger:

”But, if seen in a practical way, everything in the human
body is recyclable, so, if one doesn’t have any ethical
considerations, one might just bury into the soil and let
biology, well, take care of it in its own way.” (op. cit. s.133).

Att lyfta fram den etiska aspekten, som studenten gör, är att
reflektera över människan och hennes organisation av tillvaron i
kulturell bemärkelse. Studenten tydliggör därmed vad som skiljer
en värderande eller etisk kontext från en naturvetenskaplig. Denna
etiska aspekt kan diskuteras i ett lärandeperspektiv och mot
bakgrund av resultat i föreliggande studie. Möjligen utgör en
reduktionistisk syn på människan i biologiska termer, själva
premissen för resonemanget om kroppen som en del av ett
kretslopp, en svårighet för studenterna. En anledning torde vara att
det inte tillhör den gängse kulturella normen i vårt samhälle att
betrakta döda kroppar som potentiell näringsrik plantjord.

Resultaten från denna avhandling visar hur de studerandes
värderingar och känslor aktualiseras i tolkningen av ett
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miljöinnehåll. I de olika fallstudierna framträder dessa aspekter på
olika sätt och diskuteras nedan.

I teknologernas beskrivningar av undervisningens innehåll talar de
om sätt att se på naturen som skiljer sig från lärarens synsätt, så
som de uppfattat det. De värderingar som teknologerna uppfattar att
läraren har ger upphov till irritation och indignation. En möjlig
konsekvens av dessa känslor är att studenterna inte heller förmår
benämna sitt eget och lärarens synsätt som varande synsätt. Det
tycks också som om teknologerna känner sig utpekade som
miljöbovar och i intervjun vill de påpeka att läraren också bidrar till
att öka miljöproblemen. Skilda värderingar av naturen och en
outtalad moralism verkar leda till att en av teknologerna känner sig
manad att i intervjun kritisera lärarens privata bilåkning. Jag har
tolkat teknologernas reaktioner på undervisningsinnehållet utifrån
deras yrkesprojekt. Ett ekocentriskt perspektiv på naturen som
värderar naturen framför människan kan sägas stå i konflikt med
ingenjörsyrket. Det kan vara så att teknologerna känner sig
utpekade som ’miljöbovar’ utifrån att de identifierar sig med sin
kommande yrkesroll som ingenjörer – en yrkesgrupp som ofta
kritiseras för stora ingrepp i naturen i form av vägar och dammar
och inte minst byggprojekt som det vid Hallandsåsen. Därmed är
det intressant att notera att värderingar, och känslor, i fallstudien
med teknologerna kan relateras till deras framtida yrkesroll och
identitet. Det är också värt att notera att det som kan sägas röra
moraliska aspekter kring miljö, så som ’onda’ och ’goda’
handlingar och huruvida någon är en ’miljöbov’ eller inte, kan
väcka känslor och reaktioner.

I fallstudien med de biologistuderande tycks termen ’miljöbov’
också ha relevans. Här är det företagen som utpekas och
studenternas föreställningar om företagen ger upphov till samtal om
företagens syfte med miljöredovisningar: handlar företagens
miljöverksamhet enbart om att tjäna pengar? En av studenterna tar
vidare upp huruvida de anställa har nått ”insikt” eller inte, vilket
för studenterna tycks utgöra ett kriterium för ett lyckat miljöarbete.
I studien är det inte kritik som riktas mot dem själva som studenter
som de tvingas hantera utan istället är det kritiska åsikter om det
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innehåll de sysslar med som de försöker hantera. I arbetet med
uppgiften innebär det att en tolkning av uppgiften, ett problem som
studenterna valt att lägga åt sidan, återkommer. I arbetet med det
valda problemet blir också studenternas värderingar av företagen
föremål för diskussion inom gruppen, en aspekt som Hans
påminner de övriga om. Resultaten kan diskuteras utifrån de
studerandes projekt och jag har tillskrivit dem ett möjligt
intresseprojekt – ett engagemang och en vilja att bidra till en bättre
miljö. Utifrån studenternas värderingar och skeptiska inställning till
företagen kan ett intresse för att lösa ’problemet’ med hur
företagens miljöredovisningar förhåller sig till deras verksamhet
också förstås. Likaså kan deras åsikter om företagen ses som en
förklaring till deras svårigheter att lösa uppgiften inom en
deskriptiv kontext, d v s att beskriva hur företagen genomför
miljöredovisningar utan att värdera detta i termer av bra eller dåligt
miljöarbete.

I doktorandernas arbete med en forskaruppgift inom miljöområdet
beskriver Elisabet hur ett begrepp som ’hållbarhet’ väcker
funderingar om på vilket sätt hennes egna värderingar och
uppfattningar får framträda i arbetet. Hon talar vidare om hur
begreppet även kan tolkas på annat sätt av en utomstående part, i
det här fallet vattenkraftsindustrin. Frågor som väcks rör relationen
mellan en ’forskarroll’ och ett ’jag’ å ena sidan, och forskningen
och näringslivet å andra sidan, och Elisabet problematiserar både
sin egen och näringslivets tolkning av begreppet. Därmed uppstår
en svårighet rörande värderingar och skilda tolkningar av ett
begrepp såväl inom individen som mellan individ/forskare och
avnämare.

9.2.2 Forskning om kunskapsbildning i ett
intentionellt perspektiv

Tidigare forskning om kunskapsbildning i ett intentionellt
perspektiv (Halldén, 1982, 1988, 1999; Wistedt, 1994, 1996, 1998;
Booth, Wistedt, Halldén, Martinsson & Marton, 1999; Haglund,
2002; Peterson, 2002; Scheja, 2002) har visat hur studerande i
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mötet med undervisningen, eller i en intervjusituation, tolkar och
kontextualiserar innehåll, uppgifter och intervjufrågor på skilda
sätt. Halldén (1994), Petersson (2002) och Wistedt (1994) visar på
en skillnad i elevernas tolkningar med avseende på en common
sense kontext och en teoretisk, eller vetenskaplig, kontext. Wistedt
(1998) beskriver också hur ett tydliggörande av skilda kontexter
mellan vetenskapliga ämnen, fysik och matematik, blir aktuella i
examination av studenter på ett tvärvetenskapligt utbildnings-
program. Studerandes kontextualiseringar har vidare analyserats
och beskrivits utifrån hur de lärande uppfattar studie- och
inlärningssituationen (Halldén, 1994, 1999; Peterson, 2002; Scheja,
2002) och kulturen (Halldén, 1999).

I analysen av de studerandes tolkningar i denna studie finns en
dikotomi, som inte rör common sense och vetenskap, utan istället
en dikotomi mellan deskription och värdering. Denna dikotomi
framträder i fallstudien med de biologistuderande och deras arbete
med miljöredovisningar. En variation av ämneskontexter aktuali-
seras av doktoranderna, men också av teknologen Martin på så sätt
att han ser en skillnad mellan olika innebörder i de termer som han
möter i undervisningen även om han inte sorterar eller benämner
dem som tillhöriga olika discipliner.

I avhandlingen har jag även analyserat studenternas utsagor i termer
av ’problem’ vilket syftar på studenternas tolkning av en ’uppgift’
(Halldén, 1982, 1988; Wistedt, 1987). Jag har relaterat både
tolkningar i termer av kontexter och problem till ett möjligt projekt
(Halldén, 1982, 1988, 2001) som kan tillskrivas den studerande och
som kan rimliggöra hans/hennes tolkning av en uppgift eller ett
innehåll. Jag har också med utgångspunkt i studenternas möjliga
projekt argumenterat för att deras uppmärksamhet riktas mot delar
av det innehåll de möter i undervisningen. Resultaten som gäller
teknologerna kan jämföras med de lärarstuderandes yrkesprojekt i
Ekborgs (2003) avhandling. I båda dessa studentgrupper är det i
förhållande till ett framtida yrke som delar av innehållet prioriteras
och andra delar uppfattas som irrelevanta. Slutligen har jag också
valt att tolka teknologernas frågor ställda vid föreläsningarna om
lösningar av miljöproblemen i förhållande till ett projekt. Även här
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är det ett yrkesprojekt, eller möjligen ett mer allmänt intresse av att
undersöka och ta del av lösningar på miljöproblem, som kan
förklara teknologernas frågor.

Den mångfald kontextualiseringar som aktualiseras av teknologerna
och svårigheterna att orientera sig i kursinnehållet, en elaborering
inom och mellan kontexter, uppstår inte för doktoranderna. De
diskuterar och tydliggör både en ämnesmässig bredd och
värderingar. Deras svårigheter att hantera ett varierat innehåll kan
istället diskuteras utifrån vad mångfalden ämnen betyder för
forskningen och identiteten. Det tycks som om doktoranderna har
utvecklat föreställningar om ett innehåll som innebär en indelning i
olika ämnen och att forskning om miljö innebär att ämnen adderas
till varandra. Hur påverkar det forskningens kvalitet då ämnen
adderas i syfte att lösa en forskningsfråga? Hur uppfattar
doktoranderna, och forskare generellt, bredd kontra djup i relation
till bra forskning? Är forskning som sträcker sig över flera ämnen
detsamma som ytlig forskning? Sofia uttrycker en osäkerhet om att
lära sig nya ämnen men också en osäkerhet rörande identiteten. Det
är intressant att notera att hon påpekar att det är viktigt att klargöra
”var man står” och att detta för henne innebär att hon är
”naturvetare” och att hon har ett ”naturvetenskapligt perspektiv”.
Innebär det att forskare inom miljöområdet hänvisar till en identitet
i termer av en traditionell fakultetsindelning så som ’naturvetare’
eller ’samhällvetare’? Innebär det att det finns ’miljöforskning’ men
inte ’miljöforskare’?

9.3 Framtida forskning

9.3.1 Från objekt till subjekt

I det inledande kapitlet redogjorde jag för tidigare och aktuell
forskning om miljöundervisning. Den forskningskritik som Hart &
Nolan (1999) och Rickinson (2001) tar upp i sina forsknings-
översikter gäller den dominerande forskningstradition inom vilken



144

den lärande ses som ett objekt som utsätts för en viss påverkan,
undervisning, och förändras eller inte förändras i önskvärd riktning
som en effekt av undervisningen. I Rickinsons (2001) översikt
framgår dock att det under senare delen av 90-talet genomförts
studier med intresse för de studerandes erfarenheter  och
upplevelser av undervisning. Det är rör sig emellertid om ett fåtal
studier, och mot bakgrund av detta kan Rickinsons (ibid.) ord om
framtida forskning ses som ett önskemål om en annan
forskningsinriktning:

”A key challenge, though, will be to build upon current
evidence in a way that moves beyond a concern with simply
evaluating environmental education programmes or
establishing information about students’ environmental
characteristics, towards genuinely seek to understand
learning and the role learners play within this process.” (op.
cit. s. 308.)

Det betyder att intresset, i motsats till tidigare forskning, riktas mot
individen med sin existerande erfarenhet och kunskap, sina
värderingar och attityder. Mot bakgrund av resultaten i denna
avhandling, som visar på de olika tolkningar som ett kursinnehåll
om miljö aktualiserar och de olika projekt som studenterna har att
hantera i undervisningssituationen, samt de konsekvenser detta får
för lärandet, är det en inriktning som även jag vill framhålla.

9.3.2 Studier av lärprocessen

I analysen av de tre fallstudierna i avhandlingen har jag funnit
studenternas grupparbete med en uppgift om miljöredovisningar
särskilt intressant. Den ger en inblick i hur olika slags kontexter
aktualiseras och hur de studerande hanterar dessa. Ytterligare
studier av det slaget kan ge insikt i hur kunskap bildas, och inte
endast som i tidigare forskning, hur utfallet av undervisningen
framträder som kunskap. Studier av sådana processer kan bidra med
kunskap om vilka slags svårigheter och hinder som kan uppstå vid
kunskapsbildning. Det kan vara svårigheter som är okända, eller,
som uppfattas som brister av rent kognitiv eller begreppslig
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karaktär hos den studerande. Detta knyter an till de frågor som
citerades i avhandlingens inledande kapitel av Dillon & Scott
(2002), Hart & Nolan (1999), och Zimmerman (1996) som rör hur
den kognitiva aspekten av lärandet förhåller sig till individens
värderingar, attityder och känslor.

9.3.3 Fortsatt forskning om lärande i ekonomi
och miljö

Utifrån resultaten i denna studie om de studerandes olika projekt
och en värderande kontext som aktualiseras, samt ett intresse för
miljöundervisning som rör ämnen inom samhällsvetenskap, har jag
planerat för ett framtida forskningsprojekt om ekonomstuderandes
lärande inom ramen för miljöundervisning. Liksom civilingenjörs-
utbildningen utgör ekonomutbildningen en yrkesutbildning där
miljö och hållbar utveckling kommit att ingå i undervisningen på
senare år.

Den innehållsliga aspekten som rör ekonomi och miljö har jag
också valt av intresse för att vidare utforska kunskapsbildning och
lärande. Det är utifrån samtalen mellan de biologistuderande om
miljöredovisningar som valet av ekonomi och miljö tycks
intressant. I samtalen uppkom exempelvis ett resonemang om hur
naturen kan prissättas monetärt och studenterna ställde frågor som
rörde både hur människan ska tolka förändringar och konsekvenser
av dem i naturmiljön, och sedan relatera dessa till ett ekonomiskt
perspektiv (”men om det råkar bli så att en viss trast blir blind så
är det svårt att räkna på” eller ”om en art försvinner hur värderar
man det?”). Dessa delar av studenternas samtal har inte fördjupats i
avhandlingen men kommer att utvecklas i min fortsatta forskning.
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9.4 Diskussion av resultaten i
förhållande till undervisning om
miljö

Utifrån de resultat som framkommit i avhandlingen ämnar jag
avslutningsvis diskutera den undervisning som de studerande möter
i de olika fallstudierna samt miljöundervisning generellt, dess
innehåll och syfte.

9.4.1 Kan undervisningen möta studenternas
perspektiv?

För de studerande aktualiseras kontexter av olika karaktär. För
teknologerna rör det sig om frågor om livets mening, frågor av
moralisk art, och upplevelsen av bli betraktad som ’en miljöbov’
samt att relatera ett miljöinnehåll till ett yrkessammanhang. Det
handlar vidare om hur teknologerna ska orientera sig i ett rikt
naturvetenskapligt ämnesinnehåll. Värderingar är något som även
framkommer i arbetet för de biologistuderande liksom för en
doktorand i forskningsarbetet.

Att kommunicera och tydliggöra sammanhang i
undervisningen

I en av föreläsningarna på ekologikursen uppstår ett samtal om
”meningen med människan”. Är detta en frågeställning och en
problematik som kan och bör behandlas i undervisningen? Om det
inte är önskvärt så bör möjligen frågan hanteras inom ett annat
ämne och av andra ämnesföreträdare, exempelvis inom filosofi-
ämnet. Likväl kan frågor av den typen aktualiseras i
undervisningen, vilket gör att läraren måste finna ett lämpligt sätt
att bemöta dem.

I ekologikursen aktualiserades en mångfald av naturvetenskapliga
ämnen. Utöver detta tog kursen också upp landskapsekologi,
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energiproduktion, markutnyttjande, jord- och skogsbruk och
avfallshantering. Teknologerna har därmed att hantera ett stoff som
är strukturerat utifrån principer som inte framstår som tydliga för
dem. Detta kan jämföras med resultat i Molanders (1997)
avhandling om gymnasielevers studiestrategier och kunskaps-
bildning inom natur- och samhällsvetenskapliga ämnen. Eleverna
möter ett undervisningsinnehåll i exempelvis naturvetenskap som
med tiden blir alltmer omfångsrikt, samtidigt som det nya stoff som
adderas skiljer sig markant från det ursprungliga ämnet.

“The result is the addition of, rather than the replacement of,
the subject matter to be taught and learnt within the same
time span. Along with the rapid incorporation into school
subjects of knowledge from academic disciplines is the
inclusion of citizenship-science, e.g., environmental studies.
Explanatory models differ considerably if the topic for study
is the theory of evolution or if it is environmental studies
which may also include ethical aspects.“ (op. cit. 201).

Resultaten i denna studie visar på en mångfald kontextualiseringar
och teknologernas svårigheter att orientera sig i kursinnehållet.
Eftersom de ordnande principerna för dessa olika kontexter och
ämnen inte tydliggörs på en metanivå  ökar teknologernas
svårigheter att skilja mellan olika ämnen, men också mellan
kunskaper, värderingar och känslor. Även doktoranderna har att
hantera olika kontexter i form av olika ämnen som aktualiseras.
Skillnaden är att doktoranderna i sin forskning förmår ta ställning
till mångfalden och göra val vars konsekvenser de sedan hanterar
på olika sätt.

Att göra utgångspunkterna för stoffurvalet explicita, liksom syftet
med det valda stoffet, kunde förmodligen öka teknologernas
möjlighet till förståelse och orientering i undervisningen om
ekologi och miljö. Halldén (1999b) skriver:

”Vi borde ägna lika stor uppmärksamhet åt att försöka
förklara i vilka sammanhang den information vi presenterar
är relevant, som åt att presentera information. När vi
informerar om formelskrivning i kemi bör vi ägna lika stor
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uppmärksamhet åt vad vi gör och varför, som åt hur vi gör.”
(op. cit. s. 45)

Att möta doktorandernas svårigheter

I doktorandernas arbete och studier inom miljöforskningen uppstår
andra svårigheter. Några ska exempelvis hantera tvärvetenskaplig
forskning vilket innebär att nya metoder ska användas och nya
ämnen läras in. Det framkommer att doktoranderna löst detta på
egen hand. Här kan man väcka frågan om vad forskarutbildningen
skulle kunna bidra med som stöd för de studerande.

Svårigheterna är också av ett annat slag och rör identitets-
bildningen: ”Vem” är man om man bedriver miljöforskning? Vem
är jag och kan jag göra det? Vidare aktualiseras forskningens
relation visavi en uppdragsgivare, där forskningen kan komma i
konflikt med föreställningar och normer inom en praktik. Dessa
frågor torde vara angelägna att uppmärksamma inom ett område
som miljö, som med nödvändighet aktualiserar olika intressen och
värderingar, både inom forskarvärlden och näringslivet.

9.4.2 Miljöundervisning – vad är dess innehåll
och syfte?

Idag bedriver i stort sett samtliga av landets universitet och
högskolor miljöundervisning i någon form och enligt Högskole-
verket (2001) kommer miljöundervisningen att öka genom att miljö
integreras i existerande kursutbud. Av Högskoleverkets rapport
framkommer vidare att undervisningen genomförs som en
integrering av miljö i existerande ämnen eller i form av ett
tvärvetenskapligt upplägg av olika ämnen inom en och samma kurs.

Avslutningsvis avser jag att utifrån resultaten i avhandlingen
diskutera syfte och innehåll med miljöundervisning. Avsikten med
detta är främst att väcka frågor och problematisera valet av innehåll
i undervisning och inte statuera vad som bör vara ett innehåll.
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Att synliggöra och tydliggöra skilda värderingar och
perspektiv

Av resultaten framgår att värderingar som rör naturen, och skilda
synsätt på den, aktualiseras i miljöundervisningen. Jag har tolkat
teknologernas utsagor som att de har ett annat perspektiv på stoffet
än läraren, ett antropocentriskt perspektiv, medan de uppfattar att
läraren har ett ekocentriskt. Det betyder att värderingarna av det
innehåll som presenteras skiljer sig åt. Teknologerna har uppfattat
att läraren implicit givit uttryck för en värdering där människan
endast påverkar naturen negativt och inte lyft fram att dessa ingrepp
i naturen kan vara av värde för människan. Det är rimligt att anta att
en undervisning om förändringar i naturen som kan uppfattas som
’miljöproblem’, de intressekonflikter dessa ofta utgör, och
lösningarna av dem, väcker såväl studenters som lärares åsikter och
värderingar om hur allvarliga problemen är, om de bör åtgärdas och
vad som i såfall är en bra åtgärd. Här kan frågan väckas om etik och
moral skulle kunna utgöra en del av en miljöundervisning som
möjliggör att t ex olika synsätt och perspektiv tydliggörs och
diskuteras explicit. Det innebär också att ’problem i naturen’ kan
diskuteras som samhällsproblem, där olika perspektiv såsom
politiska, ekonomiska, juridiska och kulturella kan lyftas fram.

I fallstudien med de biologistuderande kan deras värderingar av
företagen och företagens miljöarbete tolkas negativt och normativt
av en läsare. Med detta menar jag att man kan läsa in att
studenterna ’borde’ hålla sina värderingar och känslor utanför, och
inte blanda in dem i arbetet. Jag har inte lagt någon värdering av
detta i analysen och kan inte se att ett engagemang för miljö eller en
uppfattning om företagen skulle vara ”fel”. Att starka känslor och
tydliga värderingar möjligen kan försvåra kunskapsbildning är en
annan sak. Vad som däremot kan diskuteras, utifrån ovanstående, är
huruvida ett mål med miljöundervisning kan vara att tydliggöra
skillnader mellan beskrivningar av ett fenomen och en värdering av
samma fenomen. En sådan distinktion skulle kunna underlätta
kommunikation kring miljöfrågor och miljöproblem. Ett exempel
på detta tas upp i en rapport från symposiet ”Låna varandras
glasögon” (Sjöström, 1987). I ett forskningsprojekt följde Sjöström
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(1985) diskussioner mellan olika intressenter i samband med
planerade kraftverksbyggen i Norrland. Sjöström (1987) skriver:

”När viktiga beslut skall tas i frågor, där intresse står mot
intresse, och där individers och gruppers livsvillkor på ett
väsentligt sätt påverkas av utfallet, är det viktigt att det
kommer till stånd en öppen kommunikation, där
alternativens sakliga, upplevelsemässiga och värderings-
mässiga innehåll klargörs och hålls isär. Detta är en
förutsättning för att beslutsfattandet skall kunna ske i
medvetande om vad man väljer och vad man väljer bort och
på vilken grund man gjort detta val.” (op.cit. s. 11).

Sjöström (ibid.) skriver ovan om kommunikation mellan olika
intressenter i samband med beslutsfattande och vikten av att skilja
på fakta, upplevelser och värderingar för att åstadkomma en ”öppen
kommunikation”. Denna åtskillnad skulle också kunna ge möjlighet
för en öppnare kommunikation mellan lärare och studenter och
mellan studenter i undervisningen. Men resultaten i avhandlingen
visar också att kunskap, känslor och värderingar är aspekter som en
och samma individ försöker tydliggöra för sig själv och hantera i
undervisningssituationen. En fråga som därmed kan ställas är om
ett sådant tydliggörande inom en individ kan underlätta hans/hennes
förståelse av ett miljöinnehåll?

Ett undervisningsinnehåll i relation till en yrkespraktik

För teknologerna väcker undervisningsstoffet frågor om lösningar
på de miljöproblem som tas upp. Lösningarna kan relateras till
kursinnehållet eftersom de svarar på frågan: Om dessa
miljöproblem finns hur ska vi åtgärda dem? Vad är bra lösningar?
På vilket sätt är lösningarna bra? Detta antyder att lösningarna kan
värderas utifrån olika kriterier. Teknologerna tar också upp att det
är delar av ett naturvetenskapligt innehåll som är relevanta ur ett
yrkesperspektiv och menar att ”detaljer” är irrelevanta. Det
aktualiserar frågan om val av undervisningsinnehåll visavi ett
yrkessammanhang. Det väcker frågan om ingenjörens och teknikens
roll i samhället, som orsak eller bidrag till miljötillståndet samt
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frågor om vi lken  kunskap om naturen som ska utgöra
undervisningsmål.

Som tidigare nämnts har forskning om miljöundervisning främst
intresserat sig för de studerandes begreppsbildning eller kunskaps-
bildning inom naturvetenskapliga ämnen. Det är naturligt mot
bakgrund av att mycket miljöundervisning har ett naturveten-
skapligt innehåll. Det kan också förstås mot bakgrund av att många
forskare inom området är lärare i naturvetenskap (Rickinson, 2001).
Det kan vidare förstås i förhållande till föreställningar om att
kunskap, och naturvetenskaplig kunskap, är viktig eftersom den
leder till handling. Det är en föreställning som diskuteras och
kritiseras av Hungerfold & Volk (1990) och Zimmerman (1996).
Men det finns risker med ett sådant forskningsfokus och synsätt.
Risken, som Robottom & Hart (1993) tar upp, är att forskningen
omedvetet stödjer istället för att problematisera utgångspunkter för
miljöundervisningen i den praktik den avser att undersöka.

Med utgångspunkt i avhandlingens resultat kan följande frågor
ställas: vilken roll och vad slags naturvetenskaplig kunskap ska vara
eller utgöra en del av miljökunskap, och varför? Vad är det i
undervisning om t ex fotosyntesen eller kretslopp som utgör
miljökunskap? Möjligen kan dessa frågor väcka diskussion om
såväl den framtida forskningens val av innehåll för fortsatta studier
om kunskapsbildning och lärande samt om val av innehåll och syfte
för dagens och morgondagens miljöundervisning.
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10. Summary

Learning about environmental issues
Post- and undergraduate students’ interpretations of
environmental content in education

10.1 Introduction

Looking across Swedish higher education, the last few years have
seen an increase in the number of environmental courses being
offered at the undergraduate and post-graduate levels. According to
a survey carried out by the National Agency for Higher Education
(2001) three out of 37 universities and university-colleges offer
introductory courses in ‘sustainable development’—courses that are
open to all students. Fourteen educational institutions offer specific
environmental introductory courses to a select group of
undergraduate students and yet another 16 universities give
undergraduate courses that include environmental issues or
sustainable development. Moreover, several Swedish universities
offer programmes in ‘Environmental science’ leading to a BSc or
an MSc degree and there are also civil engineering programmes
focusing on environmental engineering.

This thesis focuses on the students’ perspectives on environmental
education. It is based on three case studies, which aim to explore
the students’ conceptions of ecology and environmental issues.
Learning is viewed from an intentional perspective. This means that
the students’ aims in their studies, here defined as ‘projects’, are
explored through analysis of their actions and utterances in
educational settings or interviews.
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10.1.1 Research on learners and learning
about environmental issues

Previous research on learners and learning in environmental
education has focused mainly on the learners’ knowledge, attitudes
and behaviour in relation to environmental phenomena and
environmental problems14. Several studies on young people’s
understanding of environmental problems have been carried out in
order to investigate their scientific knowledge (Gomez-Granell &
Cervera-March, 1993; Gambro & Switzky, 1996; Ivy, Lee &
Chuan, 1998). Boyes & Stanistreet (1993, 1994, 1998) have studied
young people’s knowledge of the greenhouse effect and ozone
depletion in particular.

Research on student’s learning has focused on the effects of
environmental education, and has often been conducted as pre-test
and post-test studies. Only a few investigations have focused
specifically on students’ personal interpretations and experiences of
environmental education (e.g. Lai, 1999; Rickinson, 1999) or the
learning process (Emmons, 1997; Mason & Santi,1998; Grace &
Ratcliffe, 2002).

However, research on subject-related knowledge in environmental
education has had its primary focus on the natural sciences whereas
the social science disciplines have received little attention from
researchers in the field (Rickinson, 2001).

“Within much of this work there is a very strong science
education influence. The environment phenomena that have
been investigated are ones from school curricula, the
research participants are often from science teaching groups,
and the implications drawn often take the form of strategies
for science teachers.” (op. cit. p. 219)

                                                  
14 For a critical review of empirical  studies on learners and learning in
environmental education published in English between 1993-99, see Rickinson
(2001).
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10.1.2 Swedish research on environmental
education

Over the last few years, Swedish research on environmental
education has generated several doctoral theses (Axelsson, 1997;
Alerby, 1998; Carlsson, 1999; Lindhe, 1999; Wickenberg, 1999;
Hansson, 2000; Ekborg, 2003). These studies show a diversity of
research interests, as illustrated by, for example, Wickenberg’s
study on the implementation of environmental education in the
Swedish school system, and Carlsson’s (1999) and Ekborg’s (2003)
studies on teacher students’ knowledge and learning of concepts in
the natural sciences.

10.2 Purpose of the study

The purpose of this study is to investigate and describe students’
interpretations of various tasks concerning environmental issues
and of course content in ecology. The purpose is also to investigate
the students’ learning, defined as a process of differentiation
between contexts.

The thesis attends to the following research questions:

1. How do six first-year civil engineering students’ interpret a
course content in ecology and environmental issues, i.e how do they
contextualise the content?
2. How does a group of biology students interpret a task on
‘environmental reports’? What ‘problems’ are brought to the fore?
3. How do six postgraduate students interpret environmental
research? What are the ‘problems’ brought to the fore?

In relation to previous research the aim of the thesis is to explore
the learning process, as opposed to learning outcomes, and the
students’ interpretations and experiences of environmental
education.
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10. 3 Theory

10.3.1 Learning as a process of differentiation

Constructivism has been an established field in educational research
since the work of Piaget (1929/1989) and his associates in the
1920s on children’s conceptions of the world. Within this field,
‘conceptual change’ has emerged as the dominant description of
learning, implying that learning can be described as a process in
which  common sense notions of the world are replaced by
scientifically accepted ways of conceptualising the world (Posner &
Strike, 1982). Critics of such a view have pointed out that learning
is not a matter of replacing less qualified or naïve conceptions of
phenomena in the world, but rather a question of understanding in
what situations and within which genres different knowledge is
useful and appropriate (Caravita & Halldén, 1994; Halldén, 1999;
Halldén, Peterson, Scheja, Haglund, Österlind & Stenlund, 2002;
Petersson, 2002). Learning is thus seen as a process of
differentiating between various contexts.

Halldén (2000), Wistedt (1994a), Wistedt, Brattström & Martinsson
(1997), Wistedt & Martinsson (1996) describe the different ways in
which students interpret and contextualise tasks given to them in
classroom situations. Students’ and teachers’ interpretations that are
brought to the fore in school settings cannot merely be described as
being either common sense or theoretical, but rather as belonging to
different theoretical contexts representing different disciplines or
genres (Wistedt, 1998). Students’ alternative contextualisations can
also be seen as expressions of values based on norms and values
prevalent in society, and the context can therefore be characterised
as cultural. An empirical example of this is given in a study by
Halldén (2000). This study describes how biology students
contextualise a task concerning the ecological relation between
animals and plants, as a problem regarding the extinction of
species. The students’ interpretation of the task becomes under-
standable when we consider the ongoing debate in today’s society
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regarding the extinction of species and biological diversity. The
students’ cultural contextualisation of the task, placing it within an
environmental discussion, brings up questions of value judgement
such as: Which species should be saved and which ones should be
left to die away?

Within different academic disciplines, the different subjects’
theoretical perspectives on phenomena and data define concepts. In
a theoretical context, for example an academic discipline, there are
theories and explanatory models at a meta-level explaining data and
empirical findings at a lower level (see figure 1). In a study by
Wistedt & Martinsson’s (1994a) on how groups of pupils solve
mathematics tasks that are presented to them in a formal
educational setting, the findings show how the pupils communicate
and make explicit the premises for the pupils’ interpretations of the
task. When the pupils articulate their thoughts at a meta-level and
relate theories to an empirical level, or relate phenomena and
concepts to an empirical level, they are elaborating within a
context. If different contexts are brought to the fore by the learners,
and are articulated as different theories or premises for
interpretations at a meta-level, this is described as elaborating
between contexts. Students who articulate a certain frame of
reference, or relate data to a meta-level, can be said to display
“contextual awareness” (Wistedt, 1993).
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Figure 1. Different contexts for interpretation of a task (adapted
from Halldén & Caravita, 1994, p. 108).

10.3.2 ‘Task’, ‘problem’ and ‘project’

Looking at learning from an intentional perspective means taking
account of the students’ aims for engaging in education and
considering these when analysing their interpretations. Halldén
(1982, 1988, 2001) and Wistedt (1987) have investigated the ways
in which students interpret different tasks given to them as
‘problems’. Halldén defines a ’task’ as ”what is presented to the
pupils by the teacher with the intention that they are to do
something and/or to learn something”. (1988, p. 125). ‘Task’ and
‘problem’ distinguish what the teacher has presented to the
students, in writing or orally, from the students’ interpretation of
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what has been presented to them. ‘Problem’ is thus a term that can
describe what the students are trying to do - what kind of problem
they are trying to solve. An understanding of what the students are
doing can only be achieved by looking for the meaning that they
give the task. Furthermore, the ‘problem’ he or she is trying to
solve can be interpreted in a wider sense by taking into account the
student’s aims and goals. A student’s far stretching goal is here
defined as a ‘project’ that he/she is trying to realise (Halldén, 1982,
1988, 2001).

10.4 Method

10.4.1 Case studies

Even though there are no clear-cut or absolute boundaries between
different kinds of case study, quantitative and qualitative case
studies are often described as being either exploratory, descriptive
or explanatory (Yin 1994). Deciding on what kind of case study
that can be constructively used in a particular research project
inevitably entails questions of research design that have to do with
the type of research question, the extent of control over actual
behavioural events and to what degree the focus will be on
contemporary as opposed to historical events. Stake (1994)
distinguishes intrinsic case studies from instrumental and collective
case studies. In an intrinsic case study the aim is to obtain
knowledge about a particular case. An instrumental case study is
used for enhancing understanding of an issue or refining a theory.
So, in an instrumental case study the case is of secondary interest
since it is examined for the purpose of gaining knowledge about
something else. When the interest is to theorise further about a
phenomenon or a population, and the particular case is of less
interest, the term ‘collective case studies’ is used. Collective case
studies thus serve the same purpose as instrumental case studies but
are more.



160

The three case studies in this thesis, on students’ experiences and
learning in environmental education, can be analysed in view of the
terminology above. With an interest to elaborate a theory on
learning the cases can be seen as instrumental, but also explorative.
The term ‘explore’ indicates that something is unknown and needs
to be investigated, and considering previous research on environ-
mental education this seems highly appropriate. The research on
students and environmental education has for the most part
concerned students’ attitudes, behaviours, knowledge and learning
outcomes (Rickinson, 2001). However, the research presented here
has as its main focus the learning processes and interpretations of a
particular course content. The case studies in the thesis vary with
respect to differences in the content to be learnt. The ecology
course contains various natural-science subjects, and the task on
‘environmental reports’ that the biology students work with can be
related to the social sciences, whereas the postgraduates’ research
work comprise aspects of both natural and social science.

In the first case study lectures at a compulsory course in Ecology (4
credit points) taken by first-year civil-engineering students were
tape-recorded and observed. The course was given during spring
term of the academic year of 2000, from March to June, at the
Royal Institute of Technology (KTH) in Stockholm. There were
103 students in the class, and six of these students, two women and
four men, were selected for interview. The interviews lasted
between 50 and 70 minutes. The interview questions concerned the
students’ reasons for studying an engineering programme and
becoming a civil engineer, their conceptions of their first year at
university and the ecology course in general—what they had learnt
and how they related the course content to their future profession.

In the second case study observations were carried out of the
lectures of a course at Stockholm University. The course was a 10
credit point supplementary course, “Environmental control for
biologists” which was run in 1998. This course, which is multi-
disciplinary in character, is still offered by the university and takes
a social perspective on environmental issues with lectures on
politics, economy, environment and technology, environmental law
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and international environmental control. At the end of the course
the students are offered five different themes to work with. In the
case study reported on in the thesis, a group of four students, three
women and one man, choose to work on a task relating to
‘environmental reports’. The students’ group work was observed,
hand-written notes were taken of their activities, and the
discussions were tape-recorded.

The third case study was conducted in 1999, also at KTH. Six
postgraduate students, four women and two men, were interviewed
about their environmental research, their choice of topic and their
interest in conducting postgraduate studies. Three of the students
had just started, or were planning for, their postgraduate studies and
the other three were going to present their licentiate theses within
the coming year. The interviews lasted between 60 and 90 minutes.
All of the interviews were transcribed in full.

10.4.2 Interpretation of data – understanding
students’ utterances and actions

This research is based on the assumption that in order to understand
students’ interpretations and learning we must acknowledge the
students’ reasons for studying and their personal study aims. How
do we account for that, and how is it done when analysing data?
Von Wright (1971) writes about intentionality in action as a
presupposition for understanding the meaning of peoples’ actions.
Without such a presupposition action becomes mere behaviour, that
is, muscular movement. Von Wright states:

“Behaviour gets its intentional character from being seen by
the agent himself or by an outside observer in a wider
perspective, from being set in a context of aims and
cognitions. This is what happens when we construe a
practical inference to match it, as premises match a given
conclusion.” (von Wright 1971, p. 114-115).

A practical inference, or syllogism, implies that action is
understood as teleological rather than causal. The ‘causes’ of an
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action resides in the future and in the mind of the person we are
trying to understand. The following may serve as an example of
such a teleological inference:

A person P intends to do x
P believes that he cannot do x unless he does y
Thus, P does y.

In the syllogism the first premise states a person’s goal, what he/she
intends, and the second premise the way and the means whereby
that person believes that the goal can be achieved. The premises,
and the conclusion, are logically and not casually related.

This kind of interpretation of what people are doing and saying is,
in a sense, trivial since all of us in our daily lives constantly ascribe
intentions to people’s actions; if we see a man running towards a
bus we assume that his intention is to get on the bus. If we know
this man well enough we can also make the assumption that he is
running towards the bus in order to get to the train station and catch
a particular train. This interpretation involves putting the act of
‘running towards the bus’ within the more far-reaching goal of
catching the train. Halldén (1982,1988, 2001) and Wistedt (1987)
use the term project to describe what students are doing and what
they are trying to achieve when working in an educational setting.
When analysing a student’s interpretation of a task it is possible to
describe the problem that he/she is trying to solve (ibid.). The
problem that the student is working on can also be interpreted as
part of a future goal, a project, as for example passing a particular
exam, or successfully completing a whole course or getting a
degree. Analysing data, from such project oriented viewpoint
means asking questions pertaining to what kinds of ‘problem’ the
students are working on. In light of which ‘projects’ do the students
study activities become meaningful? Such questions give the
researcher a chance to understand what the students are saying and
doing, and may reveal possible explanations as to why a certain
content or task was interpreted in a certain way.
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10.5 First-year civil engineering
students’ interpretations of a
course content in ecology and
environmental issues

The engineering students’ interpretations can be described in terms
of a theoretical context in the sense that the students relate the
content to concepts and different academic subjects within the
natural sciences. The content also raised issues concerning humans’
relation to nature. The students discussed the notion of mankind as
being within or outside of the eco-system, and this seems to have
lead them to consider moral aspects of human actions and their
effects on nature. This means that the students’ interpretations of
the course content can be said to reside within a cultural context of
values and norms. The students seemed to believe that the teacher,
implicitly, had expressed the viewpoint that humans only have
effected nature in a negative way and that he had neglected to
highlight the positive effect which that impact has had on humans.
In talking about these aspects of values the students showed
irritation and indignation and the issue seemed to have provoked
them.

In analysing the different ways in which the students’ interpreted
the course content the results show that during the lectures the
engineering students posed questions to the teacher. The questions
concerned solutions to various environmental problems and
whether these solutions were good or bad and could eventually lead
to improvement in the environment. Lastly, the students’ also
focused on different aspects of the course content, for example, on
part of the water cycle; they also stated that learning about, for
example, the chemical formulas of the phosphorus cycle was
irrelevant for their future profession as a civil engineer.

The students’ different contextualisations of the course content, as
well as their questions and focused aspects of the content, were
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analysed from an intentional perspective. The students’ actions and
utterances become meaningful if we interpret them in relation to
future goals, projects that the student have. Their interpretations
and reactions to the course content become intelligible and possible
to understand in view of the professional project of becoming a
civil engineer. As civil engineers they will inevitably effect nature
in some way, good or bad. An eco-centric perspective that value
nature higher than human beings together with a view that implies
that humans’ effect on nature is harmful can, in light of becoming a
civil engineer, come into conflict with the very notion of being a
civil engineer. The questions that were posed in the classroom,
about solutions to environmental problems, can also be understood
as being part of a professional project and a possible project
concerning a more general interest in wanting to know what can be
done to improve the environment. Finally, the two students who
stated that certain aspects of the content were irrelevant were
arguing with reference to the civil engineering profession.

10.6 Biology students’
interpretations of a task on
’environmental reports’

When the students were working on a task on ’environmental
reports’ different contextualisations as well as different ‘problems’
were brought to the fore. The students decided to work on a
‘problem’ about environmental reports as a general phenomenon
and to collect reports and analyse and study the text presented in
them. While the students were working on that ‘problem’, another
‘problem’, concerning the companies’ environmental work, was
brought to fore. In the students’ discussion this ‘problem’ meant
that the students analysed and discussed the companies’ work as
such, and not the texts presented in the reports. In particular, one of
the students in the group, Hans, clarified and stressed this
difference.
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The students’ work on analysing the texts was contextualised into a
descriptive and cultural context. By setting up fifteen criteria for
analysing the fourteen reports the students’ aim was to describe
what the reports contained concerning the companies’
environmental work and how these routines were presented to the
reader. While solving the problem the students’ personal judge-
ments about, for example, the environmental education given to the
staff, became a topic for discussion. In particular one of the
students emphasised the importance of keeping judgements out of
the discussion, and argued that the group should try to describe the
reports in terms of ‘what’ content that was being presented and
‘how’ this content was being presented to the reader. He also
stressed that the group should not value the different aspects written
in the reports, for example concerning environmental education, as
being good or bad. Eventually, the last day of working on the task
the students discussed the difficulty of trying to keep their values
and judgements as well as their feelings about the different
companies apart from the analysis.

In analysing the students’ interpretations of the task from an
intentional perspective the different contextualisations, as well as
the different ‘problems’, can be discussed in relation to the
students’ projects. A possible project that can be ascribed the
students is a concern for the environment and an interest in
promoting and working towards a better environment. Whether this
is a project of ‘interest’ or ‘profession’, or perhaps both, is difficult
to say. The students’ apparent interest in working with a ‘problem’
that concerned the companies’ business as such, and not just what
was stated in the reports, is understandable in light of an
environmental interest in finding out what is being done within the
companies and if this will eventually improve the environment. The
students’ difficulty in differentiating between a cultural context of
values and judgements about the companies’ environmental work,
as this is described in the reports, and a descriptive context can also
be explained in relation to a project. If the students’ project of
interest is promoting environmental change the will not only to
describe environmental reports, but also to analyse and judge them
in terms of good and bad, becomes reasonable.
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10.7 Postgraduate students’
interpretations of environmental
research

For the six postgraduate students the task of ‘writing a doctoral
thesis’ raised different ‘problems’ which were possible to analyse
in relation to the students’ different projects. Firstly, the thesis was
interpreted as an assignment to be attended to within the university
and the scientific community. This ‘problem’ can be understood as
being part of the students’ ‘educational project’. Secondly, for five
of the six postgraduate students, the task of writing a thesis was
commissioned by a company outside the university, and the
research results were to serve as a means for companies to take
action; writing a thesis was thus interpreted as a question of writing,
more or less, a programme for action. Thirdly, writing the thesis
was project of personal interest in the sense that the students felt
that they could contribute to improving the environment. As a
project of interest three of the students also stated that their
postgraduate studies would benefit them in their professional work
and that this was a contributory reason for their taking on
postgraduate studies.

In solving the ‘problem’ of writing a doctoral thesis within the
educational project, some difficulties arose. To be able to answer
their research questions, two of the students, Elisabet and Sofia, had
to acquaint themselves with subject areas within the social sciences.
These subjects were quite new to them, as was the qualitative
methods that they were to use in their research. They realised that
knowledge about how to conduct qualitative research was scarce
within the departments at KTH. Therefore, the students had to learn
on their own and overcome this obstacle in different ways. Another
student, Mikael, stressed the fact he had chosen to narrow down his
research and exclude questions that would lead him too far into
other subject areas. He argued that a too wide a research question
would not be possible to handle within a doctoral research project.
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The field of environmental research evoked thoughts about identity
and feelings of uncertainty. Elisabet discussed the fact the her
background was in civil engineering and that civil engineers
traditionally had not engaged in the kind of environmental research
that she did. Sofia, on the other hand, was not a civil engineer and
was worried that her natural scientific background would cause her
problems. However, she stated that any student entering her
research field and having to learn a new subject, in her case macro
economics, would have been confronted with the same kind of
difficulties whether they had a background in civil engineering or
natural science.

In working on her thesis Elisabet had come to realise that she and
the Hydropower Company that had given her the assignment,
interpreted the concept of ‘sustainability’ in different ways. She
also discussed the fact she had personal beliefs and values about the
issues she was writing about and was worried that these would
inappropriately influence her research.

10.8 A comparison between the
results in the three case studies

10.8.1 Contextualisations and differentiation

When comparing the students’ interpretations of a course content
and different tasks the results show that a diversity of contexts is
brought to the fore. In all of the three cases the students interpret a
cultural context concerning values. In confronting a course content
in ecology the civil engineering students are provoked by values
that see human beings as simply being harmful to nature. When the
biology students’ solve the task on ‘environmental reports’ values
and judgements about various companies and their environmental
development work are also brought to the fore. The third case
study, finally, makes it clear that vales and beliefs about the
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research topic can become an issue for postgraduate students in
their doctoral research.

What can be said about the students’ learning as a process of
differentiation? In the case study focusing on the civil engineering
students’ interpretations, the students did not talk about their values
and perspective on nature as values. They therefore did not
differentiate them as values in contrast with, for example,
descriptions of nature. The biology students, on the other hand,
discussed the fact that they were judging the companies on
emotional grounds and tried to differentiate between a descriptive
context and a value-laden context.

However, Martin, one of the civil engineering students, made an
attempt to differentiate within a scientific context regarding various
concepts presented in the ecology course. In the interview he stated
that “the water cycle, population growth and boulder-ridges” were
presented one after the other without examining possible
similarities or differences between them. He found it difficult to
comprehend the relation between these concepts. Martin’s
statement indicates that he was aware that terms and concepts were
related to one another in a certain way and that there were some
kind of principle or theory that separated or united them.

The postgraduate students’ interpretations of the task on writing a
doctoral thesis brought different ‘problems’ to the fore. One of the
‘problems’ concerned the view of thesis as being a scientific
product and two of the students, Mikael and Sofia, discussed issues
concerning methodology and approaching new subjects within the
social sciences. Their statements can be analysed with a focus on
tendencies to elaborate within and between different contexts. In
Mikael’s discussion on what methodologies that can be used to
investigate a certain phenomenon at an empirical level, stressing
this as a matter of choice to consider in research, may be described
as a form of elaboration within a scientific context. Sofia’s
reasoning about the subject of political science and the fact that she
thought it important to be cautious when using concepts within a
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new discipline suggests that she was aware a that a meta-level
defines concepts within different subjects.

Elisabet brought to the fore a difficulty that concerns values and
how to deal with this aspect. She reflected on the fact she had
beliefs and different interpretations about the concept of
‘sustainability’. The fact that she had realised this and tried to
distinguish between her personal definitions, definitions that would
be appropriate to use in the scientific community and those
embraced by her project sponsors also indicates that a
differentiation has taken place.

10.9 Discussion

The aim of this thesis has been to explore the students’
interpretations of a course content but also to explore their learning
and to elaborate a theory of learning from a constructivist and
intentional perspective. The assumption that a difference in content
between the cases regarding natural and social science would give
some interesting differences in contextualisation and learning did
not prevail. Instead, with a focus on understanding the learning
process a variation in the kind of tasks that the students were
working on seems to be more interesting. The PhD students have a
relatively open task to work with in the sense that they can actually
define the task more or less themselves. The task of writing a thesis
does not come into conflict with their projects that reflect an
interest in contributing knowledge to solve environmental problems
and doing environmental research for professional purposes. The
engineering students, on the other hand, have no options, nor any
possibility to influence the ecology course. The content is fixed and
no ‘open-ended’ assignments are given. The ways in which the
content is valued come into conflict with a professional project and
only certain aspects are relevant in a professional perspective. The
students’ questions concerning solutions to various environmental
problems indicate an interest for this aspect of environmental
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content and the students also state that discussions about solutions
are lacking.

The three case studies presented in this thesis, provide interesting
empirical data about the learning process and the ways in which
values and emotions become an aspect of learning and something
that the students have to deal with in their studies. In relation to
constructivist research on alternative frameworks and students’
common sense knowledge, as opposed to scientific knowledge, the
results point towards an interesting dichotomy between students’
values of something (nature or companies) and descriptions of the
same.

It is hoped that the findings presented here will lead to a discussion
about the focus of forthcoming educational research on learning in
environmental education, its aim and purpose, as well as a
discussion about the purpose and content of today’s and
tomorrow’s environmental education.   
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Bilaga 1

Intervjufrågor till teknologerna.

1. Varför valde du civilingenjörsutbildningen och yrket
civilingenjör?
2. Beskriv din studiesituation under första året!
3. Hur uppfattade du ekologikursen?
4. Hur uppfattade du ekologikursen relaterat till yrket?
5. Vad har du lärt dig på kursen? Var något svårt?
6. Vad är ekologi? Vad är miljö? Vad är skillnaden?
7. På föreläsningarna har ni teknologer ställt frågor om lösningar av
miljöproblemen. Kommentera!
8. Övriga synpunkter.

Intervjufrågor till doktoranderna.

1. Berätta om ditt forskningsprojekt!
- Vad är ’miljö’ i ditt forskningsprojekt?
2. Hur kommer det sig att du valde en miljöinriktning på
forskningen?
3. När du studerade på grundutbildningen läste du några
miljökurser? Hur uppfattade du dem?
- Har du läst miljökurser på forskarutbildningen? Hur uppfattade du
dem?
- Anser du att du lärt dig mer om miljö under grund- och
forskarutbildningen?
4. Hur relaterar du din forskning till övriga forskare och
doktorander på din avdelning?
5. Övriga synpunkter.




