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1. Inledning och syfte.

1.1. En början på en uppsats......

"I kartboken låg Skåne först, tryckt i extra stor skala, fullständigt nerlusat med röda streck som betydde
landsvägar och svarta prickar som betydde samhällen. Därefter kom de andra landskapen i normalskala, allt
längre norrut ju längre man bläddrade. Och allra sist kom Norra Norrland, tryckt i extra liten skala för att få
plats, och ändå fanns där knappt några streck eller prickar alls. Nästan allra högst upp på kartan låg Pajala,
omgivet av brunfärgad tundra och det var där vi bodde. Bläddrade man tillbaka såg man att Skåne var lika stort
till ytan som Norra Norrland, fast grönfärgat av helvetes bördig jordbruksmark. Det tog många år innan jag
genomskådade skalsystemet och insåg att  Skåne, hela vårt sydligaste landskap från kant till kant, skulle få plats
mellan Haparanda och Boden."  (Niemi, 2000, s 47)

Det som kännetecknar den moderna skolan är att den arbetar med modeller av verkligheten.
(Liedman 1996) Vi har läroböcker, som definierar vad vi bör lära oss. Vi har kursplaner,
litteraturlistor, kartböcker och övningsuppgifter. Dessa beskriver den verkliga världen som
ligger utanför skolan. Något annat som kännetecknar det moderna samhället är tron att
utbildningen kan förändra verkligheten utanför skolans väggar. Detta gäller också
miljöutbildningar som verktyg att lösa miljöproblemen. Först lär man sig om miljöfrågor, som
en modell av verkligheten. Sedan kan man förändra världen. Men hur beskriver vi
miljöproblemen? Vilka modeller arbetar vi med i vår miljöundervisning?

När jag var 15 år gick jag på mitt första möte i Fältbiologerna. Det var i Fältbiologerna jag
mötte "miljöproblemen" för första gången. Idag, 15 år senare, undervisar jag om
"miljöproblem" när jag föreläser i ämnet miljövetenskap. Att vi kan lösa miljöproblemen
genom utbildning är idag en vedertagen sanning. Svenska högskolor och universitet har
skapat en uppsjö av miljöutbildningar. Enbart på Chalmers tekniska högskola (För att ta ett
exempel i mängden) finns det 72 institutioner, avdelningar och enheter som säger sig bedriva
miljöutbildning och miljöforskning. (http://www.miljo.chalmers.se/links1.htm. hämtad 2001-
05-28). Listan sträcker sig från analytisk kemi via humanekologi, miljöfilosofi och
reaktorfysik till zoofysiologi. Det mesta kan tydligen rymmas under prefixet "miljö". Men vad
menar man inom de olika utbildningarna när man talar om "miljöproblem"? Hur beskriver
man detta begrepp?

1.2. "Miljö" som ett problem.

Människan har alltid påverkat sin omgivning. Men det är först under senare delen av 1900-
talet som olika debattörer började beskriva en del av denna påverkan genom att använda ordet
"miljöproblem." När man började beskriva förändringar i naturen som problem blev
miljöproblemen en samhällsfråga (Lundgren & Thelander 1989, Lidskog, Sandstedt &
Sundqvist 1997). Begreppet "miljö" fick sitt genombrott i samhällsdebatten under 1963-64.
Detta var nära knutet till debatten om gifter, utsläpp och föroreningar. (Sellerberg 1994).
Rachel Carsons bok Silent Spring (1962) blev en varningsklocka och startpunkten för den
moderna miljödebatten. I detta fall var det behandlingen av utsäde med kvicksilver som ledde
till att andelen fröätande fåglar minskade i odlingslandskapet. Carson målade upp en dyster
framtid, där all fågelsång hade tystnat på grund av den ökade användningen av kemikalier i
jordbruket

Teknologin och vetenskapen fick ett janusansikte, och utvecklingen av efterkrigstidens
välfärdssamhälle skapade samtidigt potentiella hot mot välfärden, hälsan och den omgivande
naturen. Modernitetens bild av den rationella människan i det rationella samhället började
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sakta krackelera. Den moderna människan, som med hjälp av vetenskapen skulle skapa ett
samhälle där allt blev bättre, tvingades plötsligt konfronteras med andra sidor av
utvecklingen. Under 1990-talet började miljödebatten allt mer handla om vår personliga
livsstil och konsumtionen av resurser kom att utmålas som grundorsaken till miljöproblemen.
(Angelöw, & Jonsson 1994; Bennulf, & Johnsson 1993; Lidén 1994).

Historikerna Lars J Lundgren och Jan Thelander väljer att beskriva framväxten av
miljöproblem i det moderna samhället med en metafor: som en kapplöpning. Utvecklingen av
samhället kämpar med att ”hinna ikapp” de problem som skapas av utvecklingen.
Kapplöpningen består av fem led:
1) Något introduceras i samhället, en ny innovation i jordbruket eller nya livsstilar växer

fram.
2) Detta påverkar miljötillståndet, något i naturen förändras.
3) Förändringen upptäcks och identifieras, ofta av en naturvetenskapligt skolad forskare
4) Förändringen tolkas som ett miljöproblem och åtgärder för att lösa det tas fram.
5) Åtgärderna genomförs som syftar till att förändringen skall upphöra eller att de skador

som förändringen orsaks skall återställas.
(Efter Lundgren & Thelander, 1989, s. 29)

I samhället skapas ständigt innovationer och nya livsstilar växer fram. Att behandla utsäde
med kvicksilver var en sådan innovation och den medförde många positiva effekter för
bönderna som till exempel minskat spill på grund av skadeangrepp och därmed ökad
ekonomisk avkastning. Detta är ett exempel på hur utvecklingen av en sektor i samhället (ett
rationellare jordbruk) skulle skapa ett bättre, rationellare och modernare samhälle. Dessa
innovationer påverkar tillståndet i naturen och ger upphov till effekter, i detta fall en kraftigt
minskande population av fröätande fältsparvar. Moderniteten har en baksida. Men det tar ett
tag tills effekterna upptäcks och definieras som ett miljöproblem. För miljöforskaren gäller
det att upptäcka effekterna, länka samman effekter i naturen med företeelser i samhället. När
ett samband är fastlagt gäller det att hitta åtgärder mot problemet. I fallet med kvicksilver
förbjöd man betningen av utsäde med vissa kvicksilverföreningar och utvecklade mindre
skadliga behandlingsmetoder. Samhället hade i detta fallet hunnit i kapp ett miljöproblem.
(Lundgren & Thelander 1989).

Med andra ord kan man säga att samhället har identifierat ett miljöproblem (som sedan kan
behandlas i undervisningen). Identifieringen och den beskrivning som är följden av
identifieringen är en viktig faktor i kapplöpningen. Att lösa problem som kopplas till isolerade
innovationer är inte omöjligt. Det går att identifiera orsakerna till problemet och det går att
skapa en acceptans för lösningarna, eftersom de är tekniskt genomförbara. Vi har till exempel
renat utsläppen av avloppsvatten så bra att vi kan bada i centrala Stockholm. (Vilket är unikt i
ett europeiskt perspektiv. Vem vill bada i centrala Paris eller Amsterdams kanaler?) Men att
lösa miljöproblem som knyts till förändringar av vår livsstil, som ökad konsumtion, ökade
boendeytor eller ökad användning av bilar som transportmedel är svårare. Denna kapplöpning
har samhället ännu så länge förlorat, med globala miljöproblem som följd. Vi kan också säga
att det saknas koncensus om identifieringen av orsakerna till globala miljöproblem. Och
därmed är det svårt att diskutera åtgärder.

Man kan beskriva miljöproblem som att något händer i naturen.  Denna händelse i naturen
kan man sedan koppla till en händelse i samhället, till exempel användningen av en
innovation. Kapplöpningen handlar om att identifiera kopplingen mellan händelser och
handlingar. Hur vi väljer att beskriva miljöproblem är alltså en avgörande faktor i hur väl vi
lyckas att lösa dem.
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1.3. Hållbar utveckling och utbildning.

En ny beskrivning av hur vi skall lösa miljöproblem är begreppet ”Hållbar utveckling”. Detta
begrepp lanserades sommaren 1992 i samband med FN:s andra konferens om miljö och
utveckling i Rio de Janerio. Hållbar utveckling definierades på följande sätt

"En hållbar utveckling kan definieras som en utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra
kommande generationers möjligheter att tillfredställa sina behov" (SOU 1997:105 s. 13)

Resultatet av konferensen blev ett handlingsprogram, Agenda 21, som skall ses som en
dagordning för hur vi skall uppnå en hållbar utveckling under 2000-talet. Utbildningen fick en
central roll och fick ett eget kapitel i handlingsprogrammet. Alla deltagarländer lämnade
konferensen med uppdraget att formulera nationella mål för hur intentionerna i Agenda 21
skulle kunna genomföras i respektive land. I Sverige fick varje sektor i samhället i uppdrag att
arbeta för en hållbar utveckling. Varje sektor skulle formulera sina egna mål med detta arbete.
För utbildningssektorn gavs följande förslag på mål.

"Utbildningsväsendet måste på ett bättre sätt än hittills tydliggöra för eleverna hur samhällets organisation samt
vår livsstil kan anpassas för att skapa en hållbar utveckling. Kunskapsmål bör fokuseras på en ökad förståelse för
sambanden mellan vår livsstil och miljö- samt utvecklingsproblematiken. Nationella kunskapsmål för en hållbar
utveckling bör formuleras"  (SOU 1997:105 s. 95)

Om vi skall genomföra intentionerna i Agenda 21 fullt ut innebär detta en genomgripande
förändring av vårt samhälle, däribland utbildningen. All utbildning som bedrivs av ett
samhälles utbildningsinstitutioner har under det moderna samhällets framväxt haft dubbla
syften. Dels kan utbildningen ha som syfte att föra vidare de normer som samhället vilar på,
dels kan den ha som syfte att förändra normer för att på sikt förändra samhället. Utbildningen
kan både vara konserverande och revolutionerande. Vid varje försök till en genomgripande
samhällsförändring har upprorsmakarna alltid prioriterat en förändring av skolsystemet
(Liedman 1996).

I samhällets kapplöpning med sina miljöproblemen, ses utbildningen som en väg att vinna
kapplöpningen. Det gäller att lära sig ”göra rätt från början”. När man ger skolan en viktig roll
i arbetet att lösa miljöproblemen är det utbildningen som revolutionerade kraft man ser
framför sig, vilket är en klassisk och föga överraskande roll för utbildningen i det moderna
samhället. Vad är det då som utbildningen förväntas göra? Vad är det som man skall lösa
genom utbildningen?

1.4. Några exempel på forskning på frågor som rör miljöutbildningar i Sverige.

Den del av den pedagogiska forskningen som studerar frågor som rör undervisning samlas
under rubriken didaktik. Man talar om det didaktiska tretalet: vad, varför och hur, det vill säga
vad ska undervisningen/utbildningen innehålla, varför skall den ha detta innehåll och hur skall
det utvalda innehållet behandlas vid själva undervisningen? Det didaktiska forskningsområdet
delas i sin tur in i allmändidaktik och fackdidaktik. Inom fackdidaktiken studeras mer
ämnesavgränsade frågor, till exempel hur man undervisar inom ämnet kemi.
Allmändidaktikens frågeställningar rör undervisningens innehåll i mer generella termer, där
man fokuserar på ämnesövergripande frågeställningar och studerar undervisningen ur ett
helhetsperspektiv (Maltén 1997)
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Den pedagogiska forskning inom Sverige som undersökt miljöfrågans roll i skolan har
fokuserats på undervisningssituationen, i första hand för att undersöka och praktiskt pröva
olika undervisningsmetoder i samband med miljöundervisning. Huvuddelen av den svenska
forskningen har belyst miljöundervisningen utifrån ett grundskoleperspektiv. Forskningen har
till exempel belyst hur elever i grundskolan hanterar olika naturvetenskapliga begrepp (se till
exempel Helldén 1992) Inte sällan har forskningen initierats och drivits av undervisande
lärare med en förankring inom ett ämne och som börjat fundera över villkoren för att lära ut
miljöfrågor (Se t ex Ekborg 2000, Hansson 2000) En del av forskningen har undersökt vilken
roll miljöundervisningen kan spela i en större förändringsprocess av skolan och samhället.
Forskningen har undersökt hur enskilda lärare förändrar sitt sätt att undervisa och vilken roll
detta kan spela i att skapa en hållbar utveckling. Även denna forskning har utgått från
grundskolan (Wickenberg 1999, Axelsson 1997).

Internationellt har undersökningar av hur studenter på universitets- och högskolenivå hanterar
naturvetenskapliga begrepp konstaterat att de saknar ett systemtänkande. De upplever globala
miljöfrågor som abstrakta och svårbegripliga. De har svårigheter att utifrån vetenskapliga
forskningsresultat dra slutsatser om vilka vardagshandlingar som kan bidra till att lösa
miljöproblem (se till exempel Boyes & Stanisstreet 1992 , Gomez-Grandell 1993).

Det finns en begynnande forskning om hur elever tänker runt miljöfrågor (Alerby 1998) och
om studenters kunskapsbildning om olika miljöproblem (Ekborg 2000, Lundholm 1998,
2001). Analyser av undervisningen visar att miljöproblemen beskrivs utifrån olika kontext,
och att studenter och lärare ibland kan vara oense om i vilket kontext man skall beskriva
miljöproblemen (Lundholm 1998). Denna forskning visar på att miljöproblem rymmer
värderingar och att undervisning i miljöfrågor väcker kunskapsteoretiska frågor. Att
miljöproblem är så komplexa och mångkontexuella kan vara en förklaring till att de
pedagogiska-didaktiska frågorna ofta har fått stryka på foten till förmån för en mer renodlad
ämnesgrundad forskning.  Det saknas en kunskapsteoretisk forskning om ämnet "miljö",
vilket sannolikt beror på att ett helhetsnärmande till miljöområdet är problematiskt på grund
av den rådande ämnesuppdelningen. Detta leder till åsikten att man måste skapa en helt ny
grund för undervisningen i miljöfrågor (Hansson 2000).

På universitet och högskolor har ett nytt ämne vuxit fram: miljövetenskap. Hösten 2001 gavs
flera utbildningsprogram med miljövetenskaplig inriktning vid svenska högskolor och
universitet. Det saknas i dagsläget didaktisk forskning om innehåll och utformning av de
utbildningsprogram som utgår från ämnet miljövetenskap. Det saknas en forskning om hur de
som undervisar definierar begrepp som ”miljö” och ”miljöproblem”. I den forskning som
finns utgår man från att det finns ”miljöproblem” och undersöker sedan hur man bäst kan
undervisa om dessa ”miljöproblem”. Man utgår också från att undervisningen skall bidra till
en förändring av människors (elevers/studenters) handlingar, så att miljöproblemen kan lösas.
Men vad är det vi vill lösa?  Ett sätt att undersöka detta är att se hur vi talar om fenomen. En
början i vår undersökning är att se hur orden beskrivs i ordböcker och lexikon.

1.5. Ordet "miljö".

Gör man en snabb lexikalisk analys av ordet "miljö" finner man att ordet används för att
beskriva vår omgivning. "Miljö" är de yttre förhållanden, omgivning, som påverkar
människor, djur och växter (Bonniers svenska ordbok, andra tryckningen 1986). "Miljön"
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beskrivs där som  något som påverkar naturen (i detta fallet djur och växter). Samma
definition hittar man i Norstedts stora svenska ordbok, (andra upplagan 1988):

"Miljö: omgivande förhållande, särskilt med tanke på deras inverkan på människor djur och växter…"

I Nationalencyklopedin beskrivs miljön som ”samspelet mellan omgivningen och däri
verkande människor, djur, växter eller andra mekanismer” (Citerat av Hydén 1998). "Miljö"
är också prefix på alla de problem som förknippas med människans påverkan på naturen, som
miljöförstöring och miljögift (Bonniers svenska ordbok, andra tryckningen 1986; Norstedts
stora svenska ordbok, andra upplagan 1988).

Ordet natur, å andra sidan, används för att beskriva något opåverkat och ursprungligt som,
naturbarn, naturfolk, naturfärg, naturbegåvning, naturlig (Bonniers svenska ordbok, andra
tryckningen 1986; Norstedts stora svenska ordbok, andra upplagan 1988). I vårt vardagliga tal
skiljer vi sällan mellan ”miljö” och ”natur”. Miljön  är det vi ser som natur. Naturen verkar
förvandlas till miljö, när vi anser att människan eller samhället påverkar den på något sätt.
Påverkan behöver inte vara negativ. Det svenska kulturlandskapet, med dess ängar och hagar
är påverkad natur som vi ser som något positivt.

Man kan leka med tanken att byta prefix. Det välbekanta blir plötsligt otydligt. Vi hör aldrig
talas om upptäckten av ett nytt okänt miljöfolk djupt inne i Amazonas djungler eller att
Sverige måste förbättra sin naturpolitik om vi skall kunna lösa de globala naturproblemen.
Kan man handla naturvänligt? Ord vi använder för att beskriva något visar hur vi värderar det
som beskrivs. Återigen väcks frågan: hur beskrivs dessa begrepp av de som undervisar?

1.6.  Vägar att nå kunskap om världen.

Bertrand Russell (1994) gör en åtskillnad mellan kunskap genom bekantskap och kunskap
genom beskrivning.  Kunskapen genom bekantskap är till sitt väsen enklare. Den når oss
genom våra direkta sinnesförnimmelser. Vi känner lukten av blomman och når fram till en
bekantskap  med blomman. Alltså äger vi bekantskap med något som vi är direkt medvetna
om utan förmedling av någon slutledning eller någon kunskap om allmänna sanningar, skriver
Russell. Kunskapen om tingen genom beskrivning förutsätter däremot alltid, fortsätter
Russell, en viss kunskap om sanningar såsom dess källa och grundvalar. Dock vilar all vår
kunskap, både kunskap om ting och kunskap om sanningar, på vår bekantskap med världen.
Det är dock mycket liten kunskap som kan nås genom bekantskap. All historisk kunskap, all
kunskap som förutsätter vår förmåga att reflektera och leva oss in i andra människors tillstånd
är exempel på kunskap som inte kan nås genom bekantskap. Den kunskap vi kallar
vetenskaplig kunskap är i huvudsak kunskap genom beskrivning. Även kunskaper om
framtiden är kunskap genom beskrivning.

Russell slutar sin undersökning genom att konstatera att den grundläggande principen vid
analys av satser som innehåller beskrivningar är följande: Varje sats som vi kan förstå måste
helt och hållet vara sammansatt av beståndsdelar med vilka vi är bekanta. (Russell 1994 s.
48) Russell konstaterar också följande, vilket är värt att citeras eftersom det berör villkoren
för majoriteten av de utbildningar som ges vid högskolor och universitet:

"Den största betydelsen hos kunskap genom beskrivning ligger i att den sätter oss i stånd att överskrida
gränserna för vår egen privata erfarenhet. Trots att vi endast kan veta sanningar som helt består av termer som vi
erfarit genom bekantskap, kan vi ändå äga kunskap genom beskrivning om saker som vi aldrig har erfarit. Med



8

tanke på vår omedelbara erfarenhets mycket trånga räckvidd är detta resultatet livsviktigt, och tills det är rätt
fattat måste mycket av vår kunskap förbli mystisk och följaktligen tvivelaktig." (Russel 1994 s. 49)

Det är väldigt få miljöproblem som vi har bekantskap med. Miljöproblemen når oss som
beskrivningar, ofta från naturvetenskapliga forskare. Många av dagens globala miljöproblem
till exempel växthuseffekten och spridningen av kemikalier handlar om kommande risker och
är starkt forskningsberoende (Lidskog, Sandstedt & Sundqvist 1997). Det är omöjligt att nå en
bekantskap om en värld där växthuseffekten har slagit till med full kraft eller där grundvattnet
inte i går att dricka på grund av för höga halter av bekämpningsmedel, eftersom den världen
inte finns ännu.

Men ett av syftena med miljöutbildning verkar vara att undvika att vi någonsin får bekantskap
med den världen. Återigen vill jag peka på citaten från SOU 1997:105: ”utbildningsväsendet
måste på ett bättre sätt än hittills tydliggöra för eleverna hur samhällets organisation samt vår
livsstil kan anpassas för att skapa en hållbar utveckling.” Det finns uppenbarligen något i
utvecklingen som vi är rädda för. Beck (1998) sätter ord på detta genom att tala om
”Risksamhället”, där en av riskerna är de globala miljöproblemen. Men de naturvetenskapliga
beskrivningarna av de globala miljöhoten är till stor del prognoser och därmed osäkra.
Bedömningarna av risker utgör ett kanske som kan inträffa. Resultaten från den
naturvetenskapliga forskningen om förändringar i miljötillstånden kan bara ge en dimension
av miljöproblem och de globala risker som de kan ge upphov till. Beck (1998) påpekar
följande:

"Den vetenskapliga rationalitetens anspråk på att objektivt kunna fastställa hur riskabel en risk är vederlägger
ständigt sig själv. För det första grundar det sig på ett korthus av spekulativa antaganden och rör sig uteslutande
inom ramarna för sannolikhetsutsagor, vars säkerhet strängt taget inte kan bestridas ens av faktiska olyckor, för
det andra måste man ha intagit en etisk ståndpunkt för att överhuvudtaget kunna tala om risker på ett
meningsfullt sätt" (Beck 1998 s. 42)

Moderniteten gav oss möjligheten att befria oss från rädslan för att vara hungriga, genom att
skapa ett välstånd, som kunde fördelas. Vetenskapens syfte var att kartlägga världen, göra den
mer förutsägbar och därmed säkrare.  Men samma modernitet skapade risker som är gränslösa
i tid och rum och som vi beskriver som miljöproblem. Vetenskapen har plötsligt bidragit till
att göra världen osäkrare, trots att den kan beskriva vår värld. Miljöutbildningar kan ses som
ett sätt att hantera dessa globala risker, då syftet är att sprida kunskaper, som får oss att handla
på ett sådant sätt att de globala miljöproblemen inte inträffar.

1.7. Två perspektiv på lärande.

Varför är det viktigt att analysera hur vi beskriver begrepp i vår undervisning? Östman
diskuterar två perspektiv att se på lärande som vi möter i den pedagogiska litteraturen: det
socio-kulturella och det personligt konstruktivistiska.  Inom det socio-kulturella perspektivet
betraktas lärande i första hand som en kommunikativ process, inte en kognitiv.  Lärande
handlar om att ge vissa begrepp och fenomen en mening. Meningen förläggs till
språkanvändandet i en praktik. Betydelsen av begrepp är beroende av hur språket används. Att
lära sig något är att lära sig använda begrepp för att beskriva världen. (Östman 1995, 1996).
Detta är en tanke som knyter an till Wittgensteins språkspel. (Wittgenstein 1992) Lärandet av
vetenskapliga definitioner av begrepp innebär att lära sig använda det vetenskapliga
språkbruket i en praktik som ger orden deras vetenskapliga innebörd. Det är utifrån detta
perspektiv som man hellre talar om lärande istället för inlärning.  Lärandet innebär
språkanvändande. Lärandet av vetenskapliga definitioner av begrepp innebär att lära sig
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använda det vetenskapliga språkbruket som ger orden dess vetenskapliga innebörd (Östman
1996).  Wittgenstein skulle säga att vi lär oss det vetenskapliga språkspelet, vilket är ett bland
många språkspel. (Wittgenstein 1992).
Detta kräver dock ytterligare kunskap, nämligen om i vilka situationer som olika språkbruk är
användbara. Det är denna kontextuella dimension som, enligt det socio-kulturella
perspektivet, är viktig att uppmärksamma när det gäller studenters lärande. I undersökningar
har man visat att studenters tolkning av sammanhanget har betydelse för hur de löser problem
och lär sig. Det är således inte enbart studenternas förföreställningar (vardagliga
språkanvändning), undervisningens ämnesinnehåll (vetenskapligt språkbruk) utan även
undervisningens kontext som påverkar lärandet. (Östman 1996). Utifrån den synvinkeln blir
det viktigt att undersöka i vilket kontextuellt sammanhang som miljövetenskapen finns och
hur miljövetenskapen beskrivs.

En annan avgörande skillnad mellan de två perspektiven är att i det socio-kulturella
perspektivet vidgas synen på lärande till att inbegripa även andra typer av mening än det som
associeras med vetenskapliga termer. Exempel på mening som inte är vetenskaplig är synen
på naturen och människans relation till naturen. Dessa typer av mening kallas för följemening.
Vanligtvis associeras vetenskaplig mening med inlärning och följemening med socialisation
och dessa två processer skiljs oftast åt i tid och rum av didaktisk forskning, läroplaner och
läromedel.  Men i det sociokulturella perspektivet görs inte denna tudelning: lärandet av
vetenskaplig mening och följemening betraktas som en samtidig process. (Östman 1996).  När
jag lär mig om miljöproblem socialiseras jag in i ett sätt att betrakta miljöproblemen, och
därmed ett sätt, för att ta ett exempel, att betrakta naturen och människans förhållningssätt till
naturen.

1.8. Ett syfte tar form.

En utbildning i miljöfrågor utgår från beskrivningar av miljöproblemen.  Men hur ser dessa
beskrivningar ut?  Och varför är det viktigt att i en uppsats i pedagogik fördjupa sig i hur man
beskriver miljöproblem? I vilken utsträckning utgår miljöutbildningarna på universitet och
högskolor från den naturvetenskapligt grundade definitionen av miljöproblem, som enligt
Beck (1998) är allt för endimensionell för att ge en fullständig bild av de globala
miljöproblemen. Det behövs både en djupare analys av dagens definition av miljöproblem och
en diskussion om vilka utgångspunkter man kan ha vid undervisningen i miljöfrågor.

Nu har vi närmat oss syftet med uppsatsen: jag är intresserad av hur utbildningarna i
miljövetenskap väljer att presentera sina utbildningar och beskriva miljöproblemen. Dessa
beskrivningar ger en mening åt de fenomen som vi kallar miljöproblem. Jag är intresserad av
hur vi som undervisar i miljövetenskap (jag är själv en av dem) formulerar våra beskrivningar
av miljöproblem och de andra begrepp som vi kopplar till undervisningen om miljöfrågor.
Om man beskriver miljöproblem på ett sätt, innebär det att man därmed förutsätter vissa
antaganden om världen och att man väljer bort andra sätt att beskriva miljöproblem.
Beskrivningarna av miljöproblem får konsekvenser för hur man lägger upp utbildningarna i
ämnet miljövetenskap, som kan ses som en kunskap om miljöproblemen.

Mitt syfte är alltså att undersöka hur de universitet och högskolor som ger en utbildning
i miljövetenskap beskriver fenomenet miljöproblem.
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2. Frågeställning.

2.1. Att beskriva världen.

Jag vill alltså undersöka hur vi beskriver olika fenomen som vi möter i vår värld och som vi
anser att det är viktigt att undervisa om. Jag vill undersöka ett fenomens identitet. Identitet är
det som förenar de två kunskapsformerna Russel (1994) talar om. När jag beskriver eller gör
bekantskap med något ger jag det en identitet.  När vi identifierar något ”väcker vi upp” dess
existens. Oavsett om det finns aspekter av verkligheten som existerar oavsett om människor är
medvetna om det, måste dessa aspekter identifieras, ”väckas upp”, av människan för att de
skall existera för henne. Hon måste beskriva något för att det skall kunna existera för henne.
Beskrivning och existens hör samman lika intimt som identitet och existens. När något har en
identitet har det också fått en existens. Identiteten hör till varat. Vi kan omöjligen identifiera
och beskriva något utan att samtidigt acceptera att det existerar. Även om det bara existerar
som en idé, så finns det likväl i våra liv. Att identifiera innebär också att skilja ut. När vi väl
identifierat ”A” så har samtidigt identifierat alla ”Icke-A” (Heidegger 1996).

När jag har identifierat något har jag samtidigt gett det en lokalitet i tid och rum. Det
identifierade ”A” existerar i en relation till alla ”Icke-A”. Denna relation är utsträckt i tid och
rum, till alla ”Icke-A” som fanns innan ”A” identifierades, och till alla ”Icke-A” som finns på
andra platser än ”A”. Som Heidegger påpekat (Heidegger 1998) är det omöjligt att tänka sig
existensen av något, av ett vara, utan att samtidigt tänka sig tid. Existensen förutsätter alltid en
lokalitet i tid och rum. När vi identifierat något öppnas en horisont i vår levda värld.
Horisonten rymmer alla de förväntningar som vi knyter till det identifierade ”A”. I horisonten
finns en riktning mot framtiden. Där finns förväntningar (Patocka 1998).

Miljöproblem börjar med att man identifierar något, en förändring i naturen. Förändringen
beskrivs och miljöproblemen börjar sin existens. Den som först identifierar och beskriver
förändringen är den vetenskapligt skolade forskaren, främst den naturvetenskapligt skolade
forskaren. Det händer att förändringar i naturen upptäcks och identifieras av andra än den
naturvetenskapligt skolade forskaren, men för att förändringen skall klassas som ett
miljöproblem, måste förändringen beskrivas av naturvetaren och med hjälp av de begrepp
som forskaren har till sitt förfogande. En amatörornitolog som anser att fynden av döda fåglar
är en indikation på miljöproblem tas inte på allvar om inte vetenskapen kan bekräfta detta.
Först när vetenskapen har beskrivit och identifierat utifrån sina kriterier för kunskap,
accepteras existensen av ett miljöproblem. Ett exempel är ”råkan från Örtofta” som hamnade
hos Karl-Otto Borg, på statens veterinärmedicinska anstalt. En död råka är inget ovanligt i
Skåne och råkor kan dö av många orsaker. Men när råkan analyserades hittades alarmerande
höga halter kvicksilver i dess organ. Detta var en av de händelser som så småningom ledde till
att betningen av utsäde med kvicksilver förbjöds i Sverige (Lundgren & Thelander, 1989).

För att händelsen (död råka i Örtofta) skulle bli en del i ett miljöproblem som kunde kopplas
till en handling (betning av utsäde med kvicksilver) krävdes att vetenskapen kunde identifiera
att orsaken till råkans sorgliga frånfälle inte var det förväntade. De horisonter som öppnades
upp runt den döda råkan rymde plötsligt något oväntat (höga halter kvicksilver) Kemisten
identifierar och beskriver utifrån sina begrepp och biologen identifierar och beskriver utifrån
sina. Både kemisten och biologen har en bild av vad som är det normala tillståndet i naturen.
När inte den förväntade bilden stämmer har vi ett problem. När problemet är identifierat
föreslås åtgärderna. Men här ser vi själva knuten i miljöproblematiken. Den vetenskap som
identifierar problemen är inte samma vetenskap som är bäst lämpad för att föreslå åtgärderna.
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”Historiefilosofen Collingwood (har sagt) att naturvetenskaperna strävar efter att förstå händelser i termer av
orsak och verkan, medan kulturvetenskaperna strävar efter att förstå handlingar med hänsyn till deras mänskliga
mening” (Hägerstrand citerad av Asplund 1992 s. 124).

Detta väcker återigen frågan om vilken utgångspunkt vi bör ha när vi undervisar om
miljöfrågor? Skall vi utgå från de händelser som naturvetenskapen har identifierat eller skall
vi börja med de handlingar som vi människor gör? Traditionellt har miljöundervisningen
börjat med händelserna, det vill säga utifrån de naturvetenskapliga begreppen och
identifikationerna av världen. Asplund har konstaterat följande:

”En dominerande strävan i västerländskt tänkande har gått ut på att återföra handlingar på händelser. I icke ringa
utsträckning har man också, omvänt, försökt återföra händelser till handlingar. Sällan har man koncentrerat sig
på växelspelet mellan händelser och handlingar eller på ambivalensen händelse/handling. Ett skeende kan startas
som en händelse och sluta som en handling – eller vice versa”. (Asplund 1992 s. 125)

En miljöundervisning som börjar i naturvetenskap utgår från händelser och försöker sedan
återföra dessa till handlingar. Man börjar då med något som drabbar ett passivt objekt (som
identifierats genom naturvetenskapen) och försöker skapa en relation till ett handlande
subjekt. Som subjekt handlar vi, vi kör till exempel bil till vårt arbete. Bilavgaser är
hälsovådliga och påverkar naturen negativt (vilket beskrivits i otaliga naturvetenskapliga
forskningsrapporter). För att kunna upptäcka hur avgaserna påverkar oss måste vi förvandla
naturen och oss själva till objekt som kan studeras genom olika mätmetoder och då är
naturvetenskapen nödvändig. Men dessa undersökningar rör inte mig som subjekt. De äger
rum någon annstans. Jag mår inte dåligt av att köra bil. Att åka buss skulle påverka mig
negativt, jag skulle kanske tvingas gå upp tidigare, jag skulle behöva trängas med andra och
jag kan inte lyssna på mitt favoritprogram på radion. Min levda erfarenhet av att åka buss är
en negativ upplevelse jämfört med att åka bil.

De sätt på vilka jag genom min levda erfarenhet identifierar aspekter i världen som är viktiga
har ingen relation till det sätt på vilka naturvetenskapen identifierar aspekter, trots att det är
samma planet i världsrymden som vi lever vår vardag i och som forskaren har som
utgångspunkt för sina undersökningar. Om vi går tillbaka till Russels begrepp kunskap genom
beskrivning, kan vi också säga att jag kan identifiera världen utifrån olika utgångspunkter. Jag
kan ha en naturvetenskaplig utgångspunkt och identifiera världen utifrån denna. Den
utgångspunkten skiljer sig från min vardagliga utgångspunkt. Att närmar sig världen utifrån
den naturvetenskapliga utgångspunkten skiljer sig också från att närma sig den från en
samhällsvetenskaplig utgångspunkt.

Lidskog (1995) har pekat på att flera svenska forskningsråd och sektorsorgan tar den
naturvetenskaplig uppfattningen om miljöhoten för given och utformar lösningsförslagen
utifrån detta. Samhällsvetenskaplig kunskap efterfrågas först när man vill att individer och
institutioner skall handla som naturvetarna föreskriver. Då glömmer man bort att
naturvetenskapen från början var en metod bland många andra att söka svar på frågor som rör
den mänskliga existensen. (Szybek 1998, 2001). Om vi utgår från att miljöproblem börjar som
handlingar, måste vi lämna naturvetenskapens värld av händelser och bege oss in i den värld
där handlingarna föds. Och då kan vi inte använda oss av naturvetenskapens beskrivningar av
världen.. Men lösningen är heller inte att utgå från samhällsvetenskapens beskrivningar av
världen. Vi måste börja någon annanstans.
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2.2. Att beskriva världen fenomenologiskt.

En filosof som tidigt insåg den moderna naturvetenskapens begränsningar att beskriva och
identifiera aspekter av världen var Edmund Husserl (Husserl 1970, 1998, 2000). När det
gällde att söka svar på frågor om vad det innebar att existera som människa kom det
naturvetenskapliga tänkandet till korta. Husserl verkade i början av 1900-talet, då vetenskap
var liktydig med naturvetenskap. Fenomenologins ursprung ligger i en kritik mot tanken att
naturvetenskapen, det vill säga matematiken, var den bästa utgångspunkten för att undersöka
världen och grunderna för den mänskliga existensen.

Husserl ville istället se filosofin som den vetenskap som var bäst lämpad som utgångspunkt
för undersökningar av vad det innebar att vara människa. Husserls tillvägagångssätt, under
slutet av 1800-talet, var att försöka göra filosofin till en lika säker vetenskap som
matematiken. Matematiken var den logiska grunden för naturvetenskapen. Husserls
livsprojekt var att hitta en logisk grund för en filosofisk vetenskap, som kunde utvecklas till
ett alternativ till naturvetenskapen. Syftet var att hitta bättre sätt att undersöka frågor som
rörde den mänskliga existensen, än vad som fanns inom positivismen. Husserls lösning var att
utveckla fenomenologin som den filosofiska grunden. Ur fenomenologin som filosofi
utvecklade Husserl den fenomenologiska undersökningen som en metod för att undersöka och
beskriva den mänskliga existensen i världen. Den fenomenologiska metoden var samtidigt en
kritik av den positivistiska naturvetenskapens kriterier för hur man identifierar och beskriver
världen. (Husserl 1970, 1998, 2000)

Husserls utgångspunkt var att ställa frågan: hur gör vi människor för att nå säker kunskap om
världen? Hur vet vi att det vi verkligen identifierar och beskriver faktiskt existerar så som vi
beskriver det? Husserls svar på detta var att vi måste gå tillbaka ”till sakerna själva”, alltså
börja vår undersökning i de erfarenheter som ligger till grund för vår identifikation av olika
aspekter i världen. (Husserl 1998). Om jag i denna uppsats vill göra en fenomenologisk
undersökning av miljöproblem, måste jag börja med att ställa mig frågan: hur vet jag att det
jag identifierar som miljöproblem, verkligen är miljöproblem? Eller med andra ord: vilka
erfarenheter av världen säger mig att något är ett miljöproblem?

Husserl använder begreppet konstitution (Husserl 1970, Sages och Szybek 2000, Szybek
1998, 2001) för att beskriva den process där vi identifierar något genom vår erfarenhet av det.
Att få en erfarenhet av ”A” innebär att ”A” konstituerar sig själv i samma ögonblick som vi
identifierar ”A”. I konstitutionen av ”A” har vi samtidigt skapat en bakgrund av ”Icke-A” som
är nödvändig för att ”A” skall framträda. ”A” har fått en lokalitet i tid och rum.
Konstitutionen är en aktiv process.

Vi återkommer till begreppet intentionalitet, det vill säg att medvetandet är alltid riktat, vi är
alltid medvetna om något. När vi identifierar något blir vi medvetna om något.
Identifikationen innebär också att vi fyller det identifierade med ett meningsinnehåll. Vi riktar
vårt medvetande mot fenomen i vår omvärld som vi fyller med meningsinnehåll för att göra
världen begriplig. Vi har en relation till vår omvärld.  Med ett relationellt perspektiv innebär
inlärning att vi förändrar relationen till olika fenomen i vår omvärld. Vi ger dem ett
annorlunda meningsinnehåll, vi ser dem på ett nytt sätt (Svensson 1984). Inlärning innebär
alltså att konstitutionen förändras. Konstitutionen är en aktiv process, och därmed också en
moralisk process. När subjektet ”väcker upp” nya aspekter i sin omvärld, ställs det också inför
moraliska val. Inlärning är alltså en moralisk process. (Szybek 2001).
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Om vi skall studera hur vi lär oss om miljöfrågor, bör undersökningen ta sin början i hur vår
relation till fenomenet miljöfrågor ser ut i dag. Hur konstitueras "miljöfrågor" när vi möter
dessa i olika i beskrivningar?

2.3. Det kroppsliga mötet med världen som källa till kunskap.

All min kunskap om världen har sin utgångspunkt i min kroppsliga beröring av världen. Mitt
sätt att existera i världen är bundet till min kropp. Om jag är blind sedan födseln lever jag i en
värld av ljud-, doft-, och känslointryck. Jag identifierar världen utifrån ljud, doft och beröring.
Det hade varit omöjligt att identifiera världen utifrån färg. Det är i min kroppsliga beröring
som jag konstituerar världen. Om jag inte kan beröra världen på ett visst sätt, så kan jag heller
inte identifiera världen på detta sätt, vilket innebär att de aspekterna av världen inte existerar
för mig. Om det sedan finns röda saker har ingen praktisk betydelse för min existens, om jag
är blind och är på ett sätt ointressant. Begreppet ”röd” kan inte fyllas med mening om jag är
blind. Om det ges en mening, så skiljer det sig antagligen från den meningen som skulle
konstitueras hos en seende person. Den seende människan kan visserligen beskriva ”röd” för
den  blinda människan. Den seende kan beskriva att föremål har färger, och att en av färgerna
är röd.  För, som Russel konstaterar, vi kan beskriva världen och nå kunskap om ting som vi
saknar erfarenhet av (Russel 1994). Vi kan lära oss mycket genom beskrivningar som vi hör,
till exempel på en föreläsning om miljöproblem. Men när Russel konstaterar att:

”Varje sats som vi kan förstå måste helt och hållet vara sammansatt av beståndsdelar med vilka vi är bekanta.”
(Russell 1994. s. 48)

pekar han på samma sak som Husserl, nämligen att vi är hänvisade till vår kroppsliga levda
erfarenhet av världen om vi till fullo skall förstå de beskrivningar vi möter. Wittgenstens
säger samma sak när han talar om metaforens betydelse för lärandet. När jag skall förstå en
beskrivning av något, till exempel innebörden i ett begrepp, så ber jag om en förklaring. I min
förklaring av ett begrepp finns min levda erfarenhet, ty:

"Med den som ännu inte är i besittning av dessa begrepp, honom kommer jag att lära hur orden används genom
exempel och genom övning  - Och därigenom lär jag honom inte mindre än jag själv vet" (Wittgenstein 1992
§ 208  s. 98)

Mina levda erfarenheter är inte mindre än jag själv vet. Husserls fenomenologi handlar om att
undersöka hur jag kan veta det som är inte mindre än jag själv vet, vilket är vår levda
erfarenhet. Där finns  grunden för min kunskap (och, säger Husserl, för all kunskap). När jag
för mig själv skall formulera hur jag kan vara absolut säker på något, slutar det i min levda
erfarenhet av världen. Där är jag absolut säker, och detta är det som är inte mer än vad jag
själv vet. (Pröva gärna själv att formulera hur du kan vara absolut säker på något.) När jag
skall förstå det som jag hör beskrivas, till exempel miljöproblem, är jag hänvisad till det som
är inte mindre än det jag själv vet, det vill säga min erfarenhet av världen, vilket innebär att,
för att citera Russel: ”mycket av vår kunskap förbli mystisk och följaktligen tvivelaktig.”

Denna mystiska tvivelaktiga kunskap är dock något som vi vet finns, eftersom vi har
identifierat den och beskrivit den. Den kunskapen som med Wittgensteins ord är inte mindre
än jag själv vet, kallas med ett fenomenologiskt begrepp för horisont (Patocka 1998). I
horisonten riktas mitt medvetande mot det som jag identifierar. När jag vill undersöka vilka
erfarenheter som är grunden för beskrivningen av ett begrepp, det vill säga, blottlägga vad det
är som inte är mindre än jag själv vet, så riktar sig min undersökning mot horisonten. Inom en
horisont skapas förväntningar.



14

I uppsatsens inledning beskrevs en horisont som öppnades upp av en läsning av en kartbok.
Den förväntningen som skapades, enligt Niemis skönlitterära beskrivning, var att Skåne var
världens centrum, och Pajala knappt var värt att nämna. Utifrån de beskrivningar jag
formulerar om världen, skapas förväntningar om vad som är möjligt att beskriva.  När jag
beskriver aspekter av världen, till exempel ett miljöproblem, för någon öppnar jag upp en
horisont i lyssnarens livsvärld. Jag öppnar också upp förväntningar om hur man kan se på
världen och hur man kan beskriva den. Men om inte lyssnaren har en egen bekantskap med
det som jag beskriver, är hennes kunskap om det som hon hör beskrivas, enligt Russel,
mystisk och tvivelaktig. Då är hon hänvisad till sina förväntningar på världen.
Förväntningarna kan visa sig vara felaktiga när man gör bekantskap med världen.

"Vi fick lära oss Kinnekulle, höjd 306 meter över havet. Men inte ett ord om Käymävaara, höjd 348. Vi fick
rabbla Viskan, Ätran, Spyan och Gallan eller vad de nu hette, fyra kolossala floder som avvattnade det
sydsvenska höglandet. Många år senare såg jag dem med egna ögon.
Jag var tvungen att stanna bilen, kliva ur och gnugga mina ögon. Diken. Små skogsåar som knappt ens skulle
dugt till bäckflottning." (Niemi, 2000, s 47f)

De förväntningar som öppnas upp inom horisonten är erbjudanden om hur man bör se på
världen. Man kan naturligtvis välja att inte acceptera erbjudandet (och därmed att inte lära sig
det som undervisningen handlar om). Om man saknar möjligheten att nå en bekantskap med
det som undervisningen handlar om, återstår bara att förlita sig på de horisonter som öppnas
upp i undervisningen. Vi måste inse att den kroppsliga erfarenheten är människans väg till en
förståelse av den värld hon lever i och att detta ställer höga krav på oss som undervisar om
ting som det är svårt att nå en kroppslig erfarenhet av, särkilt om vi vill att undervisningen
skall förändra vårt sätt att leva i världen. Om vi anser att miljöproblemen skapas av vår
livsstil, innebär detta att de skapas i vår levda erfarenhet, i vårt sätt att leva.

Men miljöproblem upptäcks och beskrivs av naturvetenskapen, långt från vår vardagliga
erfarenhet av världen. Szybek använder metaforen av olika scener. (Szybek 1999). På den ena
scenen lever vi våra liv i vardagen. På den andra scenen rör sig naturvetenskapen och studerar
matematiska modeller. Undervisningen på högskolenivå borde handla om att visa upp
människor (elever, studenter) på den vetenskapliga scenen och visa hur världen ser ut när man
blickar ut från den. En miljöundervisning som börjar i naturvetenskapen utgår också oftast
från att alla som en gång har sett världen från den naturvetenskapliga scenen också
automatiskt förstår hur de skall leva på den andra scenen, hur de skall agera i sin vardag. Men
något som är meningsfullt på den naturvetenskapliga scenen behöver inte var meningsfullt på
den scen där vi lever våra liv. På den naturvetenskapliga scenen beskriver vi det som händer i
kausala termer. Något sker ”På grund av…..” och blir meningsfullt därför att det kan förklaras
i termer av orsaker och verkan. Men på den andra scenen, där vi människor lever våra liv, har
vi andra termer för att ge mening åt fenomen. När vi agerar skapar vi mening. I vår
konstitution skapar vi mening. Om vi inte kan göra det som sker på den naturvetenskapliga
scenen meningsfullt i vår vardag, kommer det som sker där aldrig beröra oss (Szybek 1999).

Tyvärr lyckas undervisningen i våra skolor inte alltid koppla samman det som händer på den
naturvetenskapliga scenen med våra vardagsliv. (Szybek 1998, 1999, Sages och Szybek 2000,
Östman 1995). Det som händer i vår vardag skiljs från det som händer i naturvetenskapen.
Naturvetenskapen bidrar inte till att förklara hur vi bör agera i våra vardagsliv. Frågan är
också i vilken utsträckning naturvetenskapen kan förklara vad som händer i våra vardagsliv? I
vår vardag ställs vi inför moraliska problem, som vi inte ställs inför i samband med
undervisning i naturvetenskap (Östman 1995, 1996).
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Undervisning i naturvetenskapen har idag glömt bort dess ursprung i vårt kroppsliga möte
med vardagen och vår konstitution av världen (Husserl 1970, Sages och Szybek 2000). Om vi
skall förstå hur vi skall förhålla oss till de globala miljöproblemen som identifieras och
beskrivs av naturvetenskapen, måste vi gå tillbaka till vårt kroppsliga möte med världen och
undersöka hur vi konstituerar dessa. Bara om vi börjar där kan vi hitta vägar att undervisa om
miljöproblem, och ge de naturvetenskapliga perspektiven deras rätta plats i förhållande till
våra levda liv.

De didaktiska frågor som vi bör ställa oss vid en undersökning av miljöundervisningen på
högskolor och universitet är hur vi i vår undervisning väljer att identifiera och beskriva
aspekter av världen som vi anser är relevanta för våra studenter/elever. Dessa val säger
nämligen något om vilka möjligheter vi har att etablera en relation mellan naturvetenskapens
upptäckter av händelser och våra handlingar i vårt levda liv. Innebär våra beskrivningar av
miljöproblemen att de blir något som rör våra levda liv? Har vi utifrån våra beskrivningar av
miljöproblemen en möjlighet att bedriva en undervisning om dem som kan bidra till en
verklig förändring av utvecklingen, nämligen att vi börjar leva våra liv på ett sådant sätt att
miljöproblemen minskar?

Då måste vi börja med att undersöka hur vi som undervisar väljer att identifiera det vi kallar
miljöproblem. Min utgångspunkt är att identifikationen innebär en konstitution, att något
”väcks upp” av den som identifierar och att det därmed etableras en relation mellan det som
identifierats och den som identifierar (Husserl 1970). Denna relation styr hur jag sedan väljer
att förhålla mig till det som jag konstituerat, vilket styr mina fortsatta handlingar.

Frågeställningen för denna uppsats är alltså:

Hur beskrivs fenomenet miljöproblem i de olika utbildningarna och vilka följder kan
detta få för undervisningen i miljövetenskap?
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3. Metod.

3.1 . Att öppna upp horisonten runt begreppet.
När ”A” konstitueras inför mig, öppnas en horisont i min levda erfarenhet. Horisonten öppnas
upp runt tingets lokalitet, i detta fallet ”A”.  Horisonter har två riktningar. Dels finns en
bakgrund, en historia, allt det som måste förutsättas för att ”A” skall kunna vara möjligt. Ett
begrepp måste identifieras i relation till något dvs till allt det som inte är begreppet. Det
innebär att analysen ger oss innehållet i den bakgrund som föregår begreppet.

Sedan finns det ett framåtsyftande. Utifrån hur begreppet identifieras, alltså utifrån det
meningsinnehåll som ges begreppet, ges ett antal möjliga sätt att förhålla sig till begreppet. Ur
en didaktisk synvinkel kan vi alltså få fram följande om begreppet som kan ge en ledtråd om
hur vi bör undervisa om begreppet:

1) Varför är det viktigt att lära sig något om hur ett fenomen beskrivs, i detta fall
”miljöproblem”? Det är bakgrunden till beskrivningen av fenomenet och det är också
det framåtsyftande, vad vi skall ha kunskapen till.

2) Vad är viktigt att ta upp i relation till fenomenet, vad bör undervisningen innehålla?
Det finns också i bakgrunden, hur fenomenet identifieras men även i det
framåtsyftande dvs hur skall vi förhålla oss till fenomenet? Vad skall vi göra med
kunskapen om fenomenet?

Uppsatsen är en analys av ett antal texter. Text kan ses som handling. Att författa en text är att
ingripa i världen och ge världen en viss mening. Genom texten kan jag se hur författaren vill
beskriva något, i vilka sammanhang, varför man vill beskriva något och vad man vill
beskriva. Textens struktur motsvarar handlingens struktur. Det är en beskrivning av världen,
så som författaren vill att den skall se ut. Genom texten gör författaren ett ingripande i världen
och försöker forma den till vad författaren önskar att den skall vara (Ricoeur 1988).

Jag väljer att se texter som ett koncentrat av levda erfarenheter som knyts till det fenomen
som beskrivs i texten. Genom att läsa texten kan jag få grepp om den värld som författaren
vill skall formas. När jag läser en text försöker jag tillägna mig texten för att på så sätt tillägna
mig handlingen bakom. Genom en analys av texten kan jag öppna upp de horisonter som
formas runt de fenomen som beskrivs i texten.

3.2 . Val av material för analysen.

Det material jag analyserat är åtta olika beskrivningar av utbildningar i miljövetenskap. I
dessa olika beskrivningar möter vi beskrivningar av fenomenet ”miljöproblem” i olika
sammanhang. De åtta texterna finns på sju svenska högskolors och universitets hemsidor:
Göteborgs universitet (två texter), Högskolan i Kalmar, Linköpings universitet, Lunds
universitet, Malmö högskola, Mälardalens högskola och Högskolan i Trollhättan/Uddevalla.
Samtliga texter beskriver utbildningar i miljövetenskap. Utbildningarna är utbildningsprogram
om minst 120 poäng och max 160 poäng. Jag har valt dessa då de är utbildningar som syftar
till att utbilda människor som skall arbeta med miljöfrågor.

Beskrivningarna är kortfattade och har utformats för att ge en översiktlig bild av innehållet i
de olika utbildningarna. Syfte är att ge en bild av utbildningar i miljövetenskap, som på ett
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eller annat sätt behandlar miljöproblem. Samtliga beskrivningar har kopierats ner från de olika
universitetens och högskolornas hemsidor. All undervisning om miljöfrågor behandlar
fenomenet miljöproblem, och det är därför lämpligt att analysera hur det beskrivs. Jag har
alltså valt ut de meningar som innehåller ordet miljöproblem och sedan analyserat hur
miljöproblem beskrivs genom att analysera meningsinnehållet.

Analysen av meningsinnehållet ger oss inte kunskap om lärarnas eller studenters bild av
fenomenet miljöproblem. En beskrivning av en utbildning på en hemsida är en kompromiss,
där man försöker få med det viktigaste och där man av utrymmesskäl tvingas till kortfattade
beskrivningar av komplicerade ämnen. Ett syfte är att locka till sig studenter, vilket gör att
man utformar beskrivningen på ett sådant sätt att man antar att utbildningen känns lockande.
Detta kan också innebära att man beskriver komplexa fenomen på ett sådant sätt att de
framställs som oproblematiska, trots att man som lärare är medveten om att så inte är fallet.
(Men det får student upptäcka när hon väl har sökt sig in på utbildningen). Jag som tolkar
texterna undervisar också i miljövetenskap. Jag har också en idé om vad ”miljöproblem”
innebär, som kan påverka mig i min analys.

Det som analysen utmynnar i är ett avslöjande av den process genom vilken meningen av
"miljöproblem" konstitueras. Som jag skrev tidigare skapar horisonten förväntningar.
Avslöjandet av meningskonstitutionen ger oss tillgång till dessa förväntningar. Det vill säga vi
får en tillgång till en bild av det som blir tänkbart och möjligt att säga i och med att man har
formulerat vissa texter, som är beskrivningar av världen. Vi får tillgång till det som utgör en
bakgrund för framtida handlingar. Analysens resultat är ett underlag för att diskutera vilka
konsekvenser som gjorts tänkbara i och med att ett visst ordval har gjorts för en beskrivning
av olika  aspekter av världen.

Detta gör trovärdigt att just analyser av beskrivningar på hemsidorna är intressanta. De är en
kompromiss, där man försökt fokusera på det viktigaste. Vad anser man alltså är kärnan i en
utbildning som behandlar miljöproblem? Vad tror man lockar någon att börja studera
miljövetenskap: varför kan det vara intressant att lära sig mer om vad miljöproblem är? Hur
försöker man reducera komplexa fenomen som miljöproblem: vad anser man är det centrala i
en beskrivning av fenomenet? Och slutligen: vilken sorts undervisning om miljöproblem tror
jag att jag kan möta utifrån de beskrivningar som finns på hemsidan?

3.3 . Beskrivning av metoden.

Metoden tar sin utgångspunkt i  en meningskonstitutionsanalys som utvecklades av Roger
Sages och Piotr Szybek. (Sages & Szybek 2000, Szybek 1998, 1999).
Metoden syftar till att komma bakom det som vi tar för givet när vi skriver en text. Det som
inte förklaras i texten är det som vi uppfattar som självklart i den värld som vi socialiserats in
i. Texten bryts först ner till mindre enheter. I detta fallet har jag valt att utgå från enskilda
meningar. Genom att bryta ner texten i mindre bitar är det lättare att få grepp om
meningsinnehållet. (För en mer detaljerad beskrivning av metoden, se Sages & Szybek 2000,
Szybek 1998, 1999).
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Alla de meningar som innehåller ordet ”miljöproblem” analyseras i följande steg:
- På vilket sätt talar man om miljöproblem. Vad är miljöproblem?
- Vilken lokalitet har miljöproblem i tid och rum Jag söker svar på följande fyra

frågor: när, var, varför och hur?
- Vad förutsätts för att man skall kunna tala om miljöproblem på detta sätt?
- Vilka förväntningar skapas? Vilka möjliga förhållningssätt till miljöproblem

erbjuds av beskrivningen.

Analysen följer denna modell (Efter Szybek 1996, presentation på konferens)

Resultatet av analysen blir den horisont som öppnas upp runt fenomenet. Det är också möjligt
för en läsare ett följa analysen bakåt och se vilken relevans de olika tolkningarna har. I
bakgrunden och i framåtsyftandet kan jag hitta svaren på frågan varför det är viktigt att lära
sig något om ett visst fenomen.

I bakgrunden och i framåtsyftandet kan jag även hitta vad jag uppfattar att undervisningen om
fenomenet skall innehålla och var undervisningen skall börja om fenomenet. Vilka
bakgrundskunskaper måste jag ha för att fenomenet skall kunna framträda? I bakgrunden och
i det som förväntas finns det som Östman kallar följemeningar (Östman 1995, 1996). Där
finns de antaganden som förutsätts som självklara och de förhållningssätt till ett fenomen som
förväntas. Där finns socialisationen. Där finns indikationer på den socio-kulturella miljön som
undervisningen verkar i och en hänvisning på hur man  talar om miljöproblem inom
respektive utbildning.

Jag vill åter påpeka att analysen bara ger indikationer om hur de som formulerat
beskrivningarna av de olika utbildningarna förhåller sig till fenomenet miljöproblem. (och där
antar jag de som undervisar känner till beskrivningen och /eller har varit med vid
utformningen av den). Om jag vill veta något mer om hur man talar om och uppfattar
miljöproblem, måste jag undersöka hur undervisningen går till. Jag måste sitta med på
föreläsningar, tala med lärare och studenter, läsa litteraturen som används. Min analys ger

Något som är
”…….”
(som gör ”…”)

Miljöproblem som är
något.

När……?
Var……?
Varför…?
Hur……?

När är det
detta?

Var är det
detta?

Varför är det
detta?

Hur är det
detta?

Vad ligger
bakom?

Vad förutsätts för
att miljöproblem
skal kunna
beskrivas på det
sätt som det
beskrivs på?

Vad måste man
veta/antaga/förstå/
ta för givet/etc?

Vad skulle
det kunna
vara?

Skulle miljö-
problem kunna
beskrivas på något
annat sätt?

Vad måste man
veta/antaga/förstå/
ta för givet/etc för
att beskriva miljö-
problem på andra
sätt?

Vad kan
förväntas?

Hur skall jag
förhålla mig till
miljöproblem i
framtiden, utifrån
det sätt som det
beskrivs på?
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endast en indikation, och det krävs ytterligare undersökningar för att verifiera (eller falsifiera)
mina indikationer. Men indikationer kan visa vad man bör leta efter.

När meningsinnehållet har analyserats, kan resultatet användas för att läsa texten på ett nytt
sätt. Varje meningskonstitutionsanalys öppnar upp nya horisonter, som visar nya aspekter av
det fenomen som jag vill undersöka. Att analysera en text enligt denna metod kan ses som att
skala en lök. Man kan ständigt gå tillbaka till texten, analysera nya meningar och få fram nya
aspekter på de fenomen som beskrivs i texten. Jag har valt att begränsa mig till meningar som
innehåller ordet miljöproblem. Det innebär inte att analysen av fenomenet är färdig.
Möjligheten finns att jag kan hitta andra aspekter på fenomenet miljöproblem genom att
analysera hela texten. Fenomenet "miljöproblem" kan ju framskymta även i textavsnitt som
inte nämner det vid namn. Det är dock en fördel att ha börjat dess analys genom att titta på de
fragment som tar upp det på ett explicit sätt, genom att just nämna det.

Analysen som görs inom ramen för denna magisteruppsats skall alltså ses om ett pilotprojekt
och ett första steg i en djupare analys av hur fenomenet miljöproblem beskrivs av oss som
undervisar om det. Texterna kan läsas igen och igen, nya meningar kan analyseras och löken
kan skalas ännu ett varv. Men redan denna första analys av ger slutsatser som är relevanta för
en diskussion om innehållet i vår undervisning om miljöproblem.

3.4 . Exempel på en analys enligt metoden.

Följande mening är hämtad från den text som presenterar Malmö högskolas miljöprogram
Människa-Miljö-Samhälle. Meningen innehåller ordet ”miljöproblem” och analyseras på
följande sätt:

1. Ursprunglig mening

Utbildningen presenterar olika sätt att förklara hur miljöproblem uppstår och hur olika tolkningar av problemen
påverkar vår bild av miljötillståndet i samhället.

2. Något som är….. (något som gör ……)

Miljöproblem är något som kan förklaras och som kan tolkas olika.

3. När, var , varför , hur? (Lokaliteten i tid och rum)

När: Något som ständigt finns.
Var: Saknar lokalitet, finns överallt.
Varför: Saknar tydlig orsak, något som bara uppstår.
Hur: Något som uppstår och som kan förklaras på olika sätt.

4. Vad ligger bakom?

Att något kan uppstå.
Att det finns en orsak till att något uppstår.
Att den orsaken kan förklaras.
Att samma orsak kan förklaras på olika sätt.
Att fenomen kan tolkas på olika sätt.
Att tolkningen påverkar vår bild av något.
Att våra uppfattningar om världen styrs av olika tolkningar.
Att utbildningar kan presenterar olika förklaringar.
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5. Vad skulle det kunna vara?

Något som bara har en förklaring.
Något som bara kan tolkas på ett sätt.
Att vår bild av omvärlden i grunden inte var tolkningsbar.
Att miljöproblemens uppkomst inte skulle kunna förklaras.
Att utbildningar inte kan förklara olika miljöproblems uppkomst.

6. Vad kan förväntas?

Att världen är tolkningsbar
Att lösningar på problem styrs av hur vi tolkar dem.
Att orsakerna till ett problem inte är självklara.
Miljöproblem är något som kan förklaras och som kan tolkas olika.
Att världen är tolkningsbar, osäker och föränderlig.

Miljöproblem är alltså något som kan tolkas på olika sätt, enligt denna beskrivning.
Miljöproblem finns överallt, de saknar ett bestämt ursprung. Men eftersom det finns
förklaringar till varför de uppstår så kan vi förvänta oss att vi kan hitta orsaken till att
miljöproblem uppstår. Vi kan förvänta oss att fenomen kan förklaras. Men förklaringen styrs
av tolkningen av problemet. Vi kan alltså förvänta oss att världen är möjlig att tolka på olika
sätt.

Man skulle istället kunna se på miljöproblem som något som inte är tolkningsbart.
Miljöproblem ses då som något oföränderligt och något som bara kan förklaras på ett sätt.
Därmed är det också lätt att identifiera de åtgärder som krävs. Om miljöproblem istället är
tolkningsbara, blir också val av lösningar möjliga att ifrågasätta.

Vi kan alltså förvänta oss att världen är möjlig att tolka och att problem är möjliga att förklara
på olika sätt. Vi kan också förvänta oss att val av lösningar styrs av hur vi väljer att tolka
problem. En undervisning om miljöfrågor kan då handla om att presentera olika sätt att tolka
och förklara miljöproblem och sedan diskutera vilka lösningar som olika förklaringar pekar
på. Undervisningen kan också handla om att ifrågasätta etablerade lösningar. Men eftersom
världen är föränderlig, kan vi förvänta oss att miljöproblemens orsaker ständigt kan förklaras
på nya sätt och att etablerade lösningar kan ifrågasättas utifrån de nya förklaringar som
presenteras.
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4. Resultat.

Som jag skrev i föregående kapitel kan vi genom analysen få fram två resultat. Vi kan se en
bakgrund av antaganden som är nödvändig för att fenomen, i detta fallet "miljöproblem" skall
kunna beskrivas på ett visst sätt. Vi kan också få en bild av de möjliga förhållningssätt till
fenomenet som erbjuds. Om ett fenomen identifieras på ett visst sätt, innebär det också en
identifiering av möjliga förhållningssätt till fenomenet i framtiden. Det är dessa
förhållningssätt som redovisas nedan tillsammans med den bakgrund som är förutsättningen
för dessa förhållningssätt. Resultaten är en beskrivning av de språkliga sammanhang där man
talar om miljöproblem. De är också beskrivningar av olika sätt att tala om miljöproblem.

4.1. Vad är "miljöproblem"?

Miljöproblem kan å ena sidan vara något väldefinierat som kan lösas genom målmedvetet
arbete.  I en mening (Göteborg, text 1) ges ett antal exempel på miljöproblem som man kan
arbeta med: vatten - och luftföroreningar, ekotoxikologi, materialflöden i natur och samhälle,
trafik och förbränning. Beskrivningen utgår från antagandet att det finns lösningar på de
miljö-problem som vi identifierat. Beskrivningen utgår också från att det går att  analysera
och beskriva miljöproblem. Man kan alltså förstå vad miljöproblem orsakas av och det går att
illustrera miljöproblems uppkomst genom att  studera konkreta fall. Miljöproblem är alltså
något konkret och tydligt som går att lösa genom systematiskt målmedvetet arbete. För att
man skall kunna arbeta målmedvetet med något, måste problemet vara tydligt. Det måste gå
att se tydliga mål att arbeta mot. Då kan man identifiera metoder för att analyser, beskriva och
åtgärda miljöproblem. Exempel på beskrivning som pekar på miljöproblem som något som
går att ge en tydlig definition som leder fram till en möjlig lösning hittar vi i de meningar som
är hämtade från Göteborgs (text 1), Kalmars, Lunds och Trollhättans texter.

Å andra sidan kan miljöproblem vara något som går mot en ökad komplexitet. Miljöproblem
är något föränderligt, som kan bli mer och mer komplicerat. Den tydliga kopplingen till
orsaker verkar sakta försvinna i en ökad komplexitet. Miljöproblem är också något som kan
förklaras på olika sätt. Miljöproblem kan alltså ses som något som behöver nya kreativa
lösningar. Eftersom problemen blir allt mer komplexa och perspektivet är viktigt, behöver vi
se på miljöproblemen på nya sätt. Exempel på detta synsätt hittar vi i de meningar som är
hämtade från Linköpings (bilden av en ökad komplexitet) och Mälardalens (bilden av behovet
av nya kreativa lösningar) texter.

Slutligen kan miljöproblem vara något vars orsaker är tolkningsbara. Vad man ser som ett
miljöproblem påverkas av vilket perspektiv man har. Vilken förklaring vi väljer beror på
vilket perspektiv vi har. Alltså kan vi hitta andra orsaker till ett definierat problem om vi
anlägger ett annat perspektiv på problemet. Människans uppfattningar om miljöproblem styr
alltså vad vi ser som ett problem och vilka lösningar vi förespråkar. I människors känslor och
tankar kan man hitta en av orsakerna till att miljöproblem uppstår. Den beskrivningen hittar vi
i Malmös och i Linköpings texter.

Det växer fram tre sätt att se på vad som är miljöproblem. En bild där miljöproblemen är
identifierade som något som har tydliga orsaker och som kan lösas genom målmedvetet
systematiskt arbete. Målet är tydligt och vi vet när problemen är lösta. Det gäller att lära ut
kunskaper som kan tillämpas för att lösa problemen.  En annan bild är att miljöproblem är
något komplext som det är svårt att få grepp om. Det är något som kräver nya kreativa
lösningar och där målet inte är lika tydligt definierat. En tredje bild är beskrivningen av
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miljöproblem som något som skapas av människors handlande, beteende, tänkande och
känslor. Det är människan som står i centrum och människans förhållande till naturen.
Lösningen på miljöproblemen blir att påverka människors tankar känslor, beteenden och
handlingar.

Spelar denna mångfald någon roll? Måste miljöproblem ges en tydlig definition? Frågan man
måste ställa sig är om olika definitioner av miljöproblem innebär skilda sätt att undervisa om
dem. Då måste man ställa sig frågan om vad vi vill uppnå med en undervisning om
miljöproblem och dess orsaker? Vilket svar vi får beror på vilken omvärldsuppfattning vi har
och i detta ingår hur vi väljer att definiera miljöproblem. I dag finns det ingen gemensam
definition  av begreppet miljöproblem, vilket leder till att vi får olika inriktning och upplägg
på de olika miljöutbildningar som finns i Sverige. Frågan är hur detta påverkar vilka
kunskaper och kompetenser som lärs ut på de olika miljöutbildningarna?

4.2. Miljöproblemens lokalitet i rum.

Om ett problem skall lösas måste det lokaliseras i tid och rum. Vi måste veta var problemet är
och var vi skall börja vårt arbete för att lösa det. Den stinkande skorstenen gav problemet en
tydlig lokalitet (och en tydlig koppling till en eller flera ansvariga). Miljöproblemet kunde lätt
ges en kroppslig erfarenhet. Flera av dagens miljöproblem , till exempel växthuseffekten eller
den ökade spridningen av kemikalier, är svårare att koppla till en lokalitet. De har många
källor och därmed en mängd lokaliteter. Det är svårare att få en kroppslig erfarenhet av dessa.
Beskrivningen av globala miljöproblem blir en beskrivning av problem som saknar en
lokalitet och därmed saknar möjligheten att ges kroppsliga erfarenheter. Vi kan inte göra ett
studiebesök i framtiden och förstå vad växthuseffekten innebär genom att uppleva den.

Frågan om var miljöproblemen finns, besvaras i en majoritet av fallen med: miljöproblemen
finns överallt. I en majoritet av beskrivningarna saknar miljöproblem en specificerad lokalitet.
Det är något som verkar finnas överallt. Eftersom det finns överallt blir det svårt att hitta en
utgångspunkt. Bilden av vad miljöproblem kan beskrivas som blir allt mer komplex. Vi har
tidigare talat om en bild där miljöproblem beskrivs som väldefinierade (något man kan arbeta
systematiskt med). Samtidigt saknar miljöproblemen i många fall en rumslig placering. I en
av meningarna (Linköping) talas det om att förstå miljöproblem genom att utgå från konkreta
fall. Där ges miljöproblemen en placering i tid och rum.

I en annan mening (Göteborg) talas om de som arbetar med miljöproblem. I detta fallet är det
forskare och lärare vid universitet. Det finns ett tydligt problem att arbeta med, där det går att
systematiskt verka för att lösa problemen. De allmänna, globala abstrakta miljöproblemen blir
något konkret som man kan arbeta med. De blir till vatten- och luftföroreningar,
ekotoxikologi, materialflöden i natur och samhälle, trafik och förbränning som kan
analyseras, bearbetas och lösas med hjälp av olika verktyg och metoder. Problemen är
identifierade och har givits en lokalitet. Samtidigt har man avgränsat miljöproblemen till
något som identifierats med naturvetenskapliga utgångspunkter. Problemen är händelser.

I en mening (Linköping) talar man om miljöproblem som något som uppstår. Miljöproblem är
något som inte alltid har funnits. Men där kopplas uppkomsten av miljöproblem till konkreta
exempel. Samma resonemang finns i flera andra meningar (Kalmar, Trollhättan, Mälardalen).
Miljöproblem kan först beskrivas som något abstrakt, men de kan lösas med hjälp av olika
former av konkreta åtgärder. Först ges bilden av miljöproblem som något
situationsoberoende, som finns överallt i det moderna samhället och som orsakas av vårt sätt
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att leva och handla (I samtliga texter). Sedan knyts problemet till speciella situationer, man
talar om koppling till yrken (Malmö), man talar om koppling till konkreta exempel
(Linköping) och man talar om att det finns ett behov ute i samhället av personer som kan
arbeta med att lösa miljöfrågorna (Mälardalen).

4.3. Miljöproblemens lokalitet i tiden.

Ett miljöproblem beskrivs både som något som har hänt och något som kan uppstå i
framtiden. Dels beskrivs det som ett faktum som vi måste hantera här och nu, dels beskrivs
det som något som vi vill undvika att det någonsin inträffar. I en mening (Lund) beskrivs
miljöproblem som något som har tydliga orsaker. Det är något som har hänt i det förflutna,
något där vi kan förklarar orsaken och där vi kan förstå. Därmed vet vi hur vi skall lösa
problemet. Problemet är färdigdefinierat. Samma bild kan vi se i andra meningar (Göteborg,
Kalmar och Trollhättan). Miljöproblemet har ett ursprung i något som har hänt. Det är
identifierat. Man vet vad problemet är och hur det skall lösas. Det finns en historia att gå
tillbaka till. Att man historiskt kan förklara varför ett miljöproblem uppstår behöver inte
innebära att man kan förstå hur man skall undvika det i framtiden. En historisk förklaring av
ett fenomen är ett försök att återberätta ett skeende.

Här väcks åter frågan om skillnaden mellan händelser och handlingar. Att identifiera en
händelse i det förflutna, som vi kan koppla till vissa handlingar, säger inget om hur vi skall
handla i framtiden. Vilken bild har man av problemet om man beskriver den som något som
har inträffat, där man förklarat orsakerna och där man kan lösa problemet med systematiskt
arbete (Kalmar)? För att kunna arbeta systematiskt krävs det att målet är tydligt. Det måste
finnas ett tillstånd när problemet är löst. Annars är det omöjligt att arbeta systematiskt med att
lösa problemet. I en annan text (Göteborg, text 2) beskrivs miljöproblem som något man kan
arbeta med i projektform. Man kan lösa problem inom en avgränsad tid, som ett projekt, där
arbetet har en tydlig början och ett tydligt slut.

Miljöproblemens plats i tiden är i nuet och i framtiden. Det är något som både finns och som
kan komma. Dels framträder miljöproblem som något som finns idag, som har en tydlig
identitet och som kan bearbetas med hjälp av metoder och verktyg. Det som krävs är en
systematisk träning att använda de lösningar som finns på dessa redan identifierade problem.
Det framträder också som något som går mot en ökad komplexitet och något som kräver nya
kreativa lösningar. Där växer bilden fram av ett mer reflekterande förhållningssätt till ett
problem som förändras över tiden. Frågan om när miljöproblemen framträder besvaras med
både idag och i framtiden. Miljöproblem är något som finns idag och som kommer i
framtiden.

4.4. Mot vilken bakgrund framträder miljöproblemen?

När vi kommer till frågan hur man talar om miljöproblem är de dels något som kan bearbetas
och lösas med hjälp av systematisk träning. De är något som kan förhindras och de är något
som pekar på grundläggande samband i naturen och samhället. Miljöproblem kan vara något
som har tydliga orsaker och samtidigt vara något som går mot ökad komplexitet. De kan vara
något som det finns metoder och verktyg för att analysera, bearbeta och åtgärda. Samtidigt är
de något som kräver nya kreativa lösningar.

Miljöproblemen som något som går mot ökad komplexitet framträder i en mening
(Linköping). Problemen har en identitet som är föränderlig. Komplexiteten ökar och det finns
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en skillnad mellan gårdagens och dagens problem. Men det finns ett sätt att hantera
komplexiteten, nämligen om man kan förstå de grundläggande samband som finns i naturen
och i samhället. De komplexa problemen har också ett ursprung, det finns konkreta exempel
som kan illustrera miljöproblemens uppkomst och ge en ledtråd till hur de skall hanteras. De
grundläggande sambanden medför också att det finns gemensamma utgångspunkter.
Miljöproblemen kan, trots sin komplexitet, föras ner till vissa grundläggande konkreta
utgångspunkter.

En annan bild är att det är människors handlingar, beteende, tankar och känslor som orsakar
problemen (Malmö). Miljöproblemens ursprung finns då i våra föreställningar. Det görs också
en uppdelning mellan handlingar, beteende, tankar och känslor som orsakar miljöproblem och
sådana som inte gör detta. Miljöproblemens identitet blir inte lika tydlig. Problemen kan ha
olika förklaringar beroende på vilket perspektiv man anlägger. Vilka lösningar man förordar
styrs också av vilket perspektiv man anlägger. Det talas också om behovet av nya kreativa
lösningar.

En av meningarna talar om att utbildningen vänder sig till människor med ett levande
miljöintresse (Mälardalen). Det finns ett antagande om att vissa studenter är mer intresserade
av miljöproblem och att utbildningen bör rikta sig i första hand mot dessa, att intresset för
miljöproblem är något som är levande.

Enligt en annan mening (Trollhättan) är syftet med en utbildning i miljövetenskap att lära ut
olika metoder och verktyg för att analysera, beskriva och åtgärda miljöproblem. En bild där
problemen är tydligt definierade och där det finns verktyg och metoder för att lösa dem. En
liknande bild ges i en mening (Kalmar) där utbildningen i miljövetenskap syftar till en
systematisk träning i hur man kan förebygga miljöproblem och utnyttja tekniken för att
minska miljöpåverkan. Om vi kan förebygga miljöproblem bör vi också veta hur de
uppkommer. Problemet är tydligt identifierat och det går att lösa.

En annan bakgrund är bilden av miljöproblem som något som går mot en ökad komplexitet
(Linköping). Miljöproblemen kopplas till politiska beslut. Här ges en bild av ett problem som
kan beskrivas som ett statsvetenskapligt problem. Politiska beslut spelar en roll i uppkomsten
av miljöproblem. Men det ges också en möjlighet att hantera dessa komplexa problem I
samma text (Linköping) talas det om att man kan hantera dagens miljöproblem om man förstå
hur naturen och samhället fungerar och hur de påverkar varandra.

Då öppnas en annan bakgrund där det finns samband som man kan förstå. Dessa samband är
situationsoberoende. De är grundläggande och när man väl har förstått dessa verkar man
kunna hantera miljöproblemen även om problemen går mot ökad komplexitet. I samma text
talar man också om att det finns grundläggande frågor om miljöproblemens uppkomst och
hantering. Det finns en bakgrund med förklaringar, som kan användas som utgångspunkt för
att förstå hur man skall agera i framtiden.

Om miljöproblem istället är tolkningsbara växer ytterligare en annan bakgrund fram. I en text
(Malmö) talar man om att presentera olika sätt att förklara hur miljöproblem uppstår och hur
olika tolkningar av problemen påverkar vår bild av miljötillståndet i samhället. Det blir svårt
att hitta grundläggande förklaringar och det blir också svårare att föreslå självklara åtgärder.
Val av åtgärder blir också en tolkningsfråga.
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4.5. Vilka förväntningar öppnas?

Om miljöproblem identifieras mot bakgrunden att det finns problem som kan analyseras och
åtgärdas kan man förvänta sig att utbildningen skall lära ut kunskaper att tillämpa. De
utbildningar som börjar med att beskriva miljöproblemens orsaker för att sedan beskriva hur
de skall åtgärdas (Göteborg, Kalmar, Lund, Trollhättan) är de utbildningar som kopplar en
undervisning om miljöfrågor till naturvetenskap. Man tar sin utgångspunkt i händelser i
miljötillståndet och leder dessa bakåt till dess orsaker i samhället. Sedan går man vidare och
utvecklar lösningar på problemen. Det vi kan förvänta oss är en värld med tydliga problem
som kan lösas. Vi kan också förvänta oss att det finns experter, som vet hur dessa problem
kan lösas. Dessa experter lever inte med problemen, utan löser dem på arbetstid. Man kan
också förvänta sig att det finns en bild av ett tillstånd i miljön när problemen är lösta. Det
finns tydliga mål att arbeta mot, som är kända i förväg och som kan uppnås genom
systematiskt arbete.

Bilden av miljöproblem som något komplext som kräver nya kreativa lösningar (Linköping
och Mälardalen) visar på ett annat förhållningssätt till miljöproblemen. Det blir inte lika
självklart hur man skall hantera problemen. Lösningar måste hela tiden omprövas. Man kan
också förvänta sig att nya problem kan dyka upp då miljöproblemen är föränderliga. Problem
kan i värsta fall bli så komplexa att de inte kan lösas. Då krävs det nya kreativa lösningar.
Men det finns ett annat sätt att hantera komplexiteten. De problem som går mot en ökad
komplexitet kan hanteras om man förstår grundläggande frågor. Detta pekar på att det finns
grundläggande samband som kan förstås och som kan förklara varför miljöproblem uppstår.

Bilden av miljöproblem som något som är orsakat av handlingar, beteende, tänkande och
känslor (Malmö) öppnar upp andra förväntningar. Då blir det en fråga om att identifiera
förhållningssätt till naturen som bidrar till att skapa beteenden som orsakar miljöproblem.
Samtidigt öppnas förväntningarna om att det finns tankar, beteende, känslor och handlingar
som inte bidrar till att lösa miljöproblemen. Det finns en tydlig koppling, mellan handling och
händelse. Även om miljöproblemen blir något tolkningsbart finns det vissa tolkningar som är
mer relevanta än andra.

En förväntning som öppnas av att det finns ett ämne som heter miljövetenskap är att det finns
vissa människor som är bättre på att lösa miljöproblem än andra, dvs de som har läst
miljövetenskap på universitetet.

4.6. Sammanfattning av de horisonter som öppnas i analysen

Om vi ställer oss frågan varför vi skall undervisa om miljöproblem kan vi se två svar. Dels för
att de uppfattas som problem, dels för att det finns behov i samhället att lösa dessa problem.
Ett problem kan beskrivas som en rubbning av en balans som vi anser är värdefull (Ariansen
1992). Stenmark anser att miljöproblem kan sägas innehålla tre delar; en naturvetenskaplig
(händelse) en samhällsvetenskaplig (handling) och en värderingsmässig (Stenmark 2000). I
presentationerna lyser värderingen med sin frånvaro, utom i en text (Malmö) där man talar om
att miljöproblem kan tolkas på olika sätt. Frågan om varför är alltså självklar: något som vi
(hela samhället) värderar som något positivt har påverkats negativt. Man tycks ta för givet att
alla är överens om vad som är det negativa i påverkan.

Den mening som talar om att det finns ett behov i samhället (Mälardalen) pekar på att
samhället i övrigt värderar de kunskaper som lärs ut på en utbildning i miljövetenskap.
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Eftersom texterna riktas till studenter som förmodas vara intresserade av en utbildning i
miljövetenskap, kanske man har bedömt det som onödigt att påpeka utifrån vilka
värdegrunder man anser att miljöproblem är problem. Men frågan om vilka värderingar som
ligger till grund för en miljöundervsining är viktig, eftersom den sannolikt styr utbildningens
upplägg och innehåll.

Om vi ställer oss frågan om vad vi skall undervisa om framträder olika bilder. En bild utgår
från att undervisningen bör börja med naturvetenskap. Först efter att en grund lagts med
naturvetenskapen kan undervisningen om själva miljöproblemets orsaker börja. Miljöproblem
blir alltså något som kan definieras med naturvetenskapen. Motsatsen är en undervisning som
börjar med samhällsvetenskap och som betonar att miljöproblemens orsaker är öppna för
tolkning. Det finns också beskrivningar som betonar praktiken, att miljöproblem kan
beskrivas, analyseras och bearbetas, att man kan arbeta med miljöproblemen. Man kan alltså
närma sig miljöproblem med en utgångspunkt i en praktik.

En horisont öppnas där miljöproblem kan hanteras om vi förstår vissa saker. Om vi bara kan
lära ut dessa grundkunskaper, kommer våra studenter att kunna hantera miljöproblemen i
framtiden. Man kan alltså förstå orsakerna till miljöproblemen och därmed kan man undvika
dem i framtiden.

Frågan om hur är relaterad till frågan om vad. I de korta meningar som analyserats är det svårt
att utläsa hur man skall undervisa om miljöproblem. En text (Göteborg, text 2) talar om att
arbeta i projektform. En annan text (Linköping) talar om konkreta utgångspunkter. Man kan
tydligen undervisa om miljöproblem på en mångfald av sätt. Det enda som förenar de olika
beskrivningarna är tanken att miljöpåverkan är ett problem. Men när det gäller val av
förklaringsmodeller och val av lösningar skiljer de sig åt. En fråga som väcks är om detta
spelar någon roll?
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5. Diskussion.

De olika antaganden och de olika förhållningssätt till fenomenet "miljöproblem" som
redovisats i föregående kapitel har inte växt fram i ett vacuum. De är konkretiseringar av olika
försök att beskriva ett komplext fenomen. De ger en bild av de olika språkliga sammanhang
som miljöutbildningar finns i.

De definitioner som utgör grunden för de olika språkliga sammanhangen bygger i sin tur på
kroppsliga erfarenheter och upplevelser. Genom att bara läsa texter om miljöproblem kan jag
bara uttala mig vagt om vilka kroppsliga erfarenheter som ligger bakom vissa formuleringar.
Men det är inget radikalt antagande att utgå ifrån att det är författarnas omvärldsuppfattning
som ligger till grund för textens innehåll. Omvärldsuppfattningens innebörd är att den utgör
en bakgrund för handlingar. Vi får alltså tillgång till något som kan utgöra bakgrunden för
framtida handlingar. De som möter kursbeskrivningarna får då ett "erbjudande" om denna
handlingsbakgrund. Genom den analys som föreligger här kan man föra detta erbjudande in
på dagordningen och ta upp den till diskussion. Analysens resultat utgör, vilket har påpekats
under "Metod" ett underlag för att diskutera vilka konsekvenser som har gjorts tänkbara i och
med ett visst ordval i en beskrivning av något.

Alla utbildningar i miljövetenskap har den gemensamma utgångspunkten att miljöproblem går
att lösa. Frågan är bara vilka kunskaper man behöver ha för att lösa problemen? Valet av
utgångspunkt påverkar vilka kunskaper vi som undervisar tror att studenterna behöver om de i
framtiden skall kunna arbeta framgångsrikt med att lösa miljöproblemen. Våra bilder av vad
miljöproblem är påverkar vårt val av vilka kunskaper vi anser är relevanta att förmedla ut i
vår undervisning, vilken litteratur vi väljer och vilka frågor vi ställer på tentamen. Bilden av
miljöproblem som något väldefinierat eller bilden av miljöproblem som är tolkningsbart ger
olika utgångspunkter för dessa val. Bilden av miljöproblemen som något väldefinierat tar sin
utgångspunkt i tanken att naturvetenskapen behövs som grund för att arbeta med miljöfrågor.

5.1. Miljöproblem och det moderna.

I Lunds beskrivning av ämnet betraktas miljövetenskap som ett i huvudsak naturvetenskapligt
ämne. Naturvetenskapen ger oss verktygen att kartlägga olika tillstånd i miljön. Men frågan är
om naturvetenskapen kan hjälpa oss med frågan hur vi skall förhålla oss till förändringar i
miljötillståndet? Den frågan leder oss in på frågan om det moderna.

I majoriteten av texterna är miljöproblem något som bara finns och som saknar ursprung.
Detta är kanske karaktäristiskt för dagens senmoderna miljöproblem. Vi har identifierat och
åtgärdat de stora punktutsläppen. Miljöproblem kopplas i allt högre grad till vår livsstil. Man
kanske kunde säga att miljöproblem i allt högre grad blivit kulturproblem. Problemen kan
kopplas till strukturer och företeelser som är relaterade till vår kultur. De kan inte lösas om vi
inte ändrar vårt sätt att leva och organisera vårt samhälle. Beck drar en liknande slutsats i sin
beskrivning av det senmoderna samhället som ett risksamhälle (Beck 1998).  Men i texterna
görs inte den kopplingen, utan miljöproblem är något som bara finns men som i en del fall
saknar ett tydligt upphov. Forskarna kan identifiera händelser i naturen, men dessa händelser
kopplas till så många handlingar att relationen mellan händelse och handling som krävs för att
något skall bli miljöproblem blir otydlig.

I en text (Malmö) lokaliseras miljöproblemen till människors handlingar, beteende, tankar och
känslor. Det är dessa som är orsaken till miljöproblemen. Därmed kan man säga att det finns
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olika sorters handlingar, beteende, tankar och känslor: de som orsakar miljöproblem och de
som inte gör detta. Frågan är om det då går att lära sig att handla, bete sig, tänka och känna på
ett sådant sätt att man inte orsakar miljöproblem? Vem är det som är bäst lämpad att definiera
vilka dessa handlingar är? Och hur utvärderar man detta när man skall avgöra kvalitén hos
olika miljöutbildningar? Och frågan är vilken hjälp vi har av naturvetenskapen för att lösas
dessa problem.

Miljöproblem kan alltså vara något väl definierat som går att åtgärda, något komplext, men
som man kan hantera om man förstår vissa grundläggande drag eller något som är
tolkningsbart. Det finns alltså tre olika sätt att uppfatta bakgrunden till miljöproblem. Dels
kan man se problemet mot en bakgrund där det finns tydliga orsaker till problemet. Dessa
orsaker är identifierade och nu handlar det bara om att systematiskt lösa problemen. En annan
bild, bilden av miljöproblem som något tolkningsbart har drag av teorin om ekologisk
modernisering (Hajer 1995). Upptäckten av miljöproblemen är inget hot mot det moderna
samhället. I det moderna samhällets syn på natur och vetenskap ligger också lösningen på
problemet. Miljöproblemen är visserligen en följd av moderniteten men inget hot mot det
moderna samhället. I moderniteten finns nyckeln till lösningen av problemet.

Kunskapen om världen har också en social dimension. Vem som tolkar styr också vad man
ser. Då blir miljöproblem en förhandlingsfråga där olika tolkningar möts och skall enas om en
problembild (se Malmös text). Det kanske är så att ”fel” personer arbetar med att lösa
problemen. Forskarna och experternas analyser kanske är för långt ifrån den verklighet där de
som drabbas av problemen lever. Detta kan innebära att bilden av problemets orsaker och när
det är löst inte överensstämmer med hur de som drabbas upplever de faktiska förhållandena
(Wynne 1996).  Här kan vi åter knyta an till Husserls utgångspunkt för fenomenologin: att
undersöka vilka erfarenheter som ligger till grund för vad vi anser är säkert. Forskarens
erfarenhet av ett miljöproblem skiljer sig från de drabbades erfarenhet. Vems erfarenhet skall
vi då låta våra studenter möta i undervisningen? Och hur undervisar man om något som det
inte går att få erfarenhet av?

Bilden av miljöproblemen som något som går mot en ökad komplexitet lånar drag av Beck
och Giddens analys av modernitetens utveckling (se till exempel Beck 1998 och Beck,
Giddens & Lash 1994). Det är en bild som kontrasterar mot bilden av en ekologisk
modernisering. Modernitetens löfte om att skapa en bättre och tryggare värld har inte
uppfyllts. Istället har vi fått en komplex och riskabel värld, där miljöproblemen är en av
många framväxande hot. Men hos en del av utbildningarna ges en lösningen på detta: man
kan gå tillbaka till grunderna. (se t ex Kalmars, Lunds, Göteborgs och Linköpings texter).  Det
finns vissa grundläggande funktioner hos naturen och samhället. Kan man bara förstå dem
kan man hantera miljöproblemen. Komplexiteten är skenbar, i själva verket är det enkelt, bara
man förstår sambanden.

Det modern samhället är beroende av experter. Giddens talar om expertsystem som är en
förutsättning för att vår vardag fungerar (se till exempel Lidskog, Sandstedt & Sundqvist
1997). En del av modernitetens kris kan beskrivas som att vi upptäcker att vissa av dessa
expertsystem (t ex energiproduktionen) orsakar problem som hotar vårt samhälle (t ex globala
miljöhot från olyckor vid kärnkraftverk och utsläpp från kolkraftverk). Miljöutbildningar kan
ses som ett försök att skapa ännu ett expertsystem, miljövetaren, som skall undanröja dessa
hot. Den tanken kan man finna i de presentationerna som talar om att miljöproblem kan lösas
genom sytematiskt arbete och att man kan lära sig att analysera och åtgärda miljöproblem.
(Kalmars och Trollhättans texter). Bara det faktum att det existerar utbildningar i
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miljövetenskap kan innebär att miljöproblem blir något som inte berör vår vardagliga värld,
utan något som löses av experter med universitetsutbildning. I flera av texterna talas det också
om ett behov i samhället och ute på arbetsmarknaden av dessa nya experter.

5.2. Diskussion om de förväntningar som öppnas.

Om miljöproblem beskrivs som något som kan kontrolleras kan vi också förvänta oss att det
finns lösningar på komplexa problem och att det råder enighet om vad som är miljöproblem
och hur dessa kan lösas. Detta är en förutsättning för att man skall kunna arbeta systematiskt
för att lösa dem. Då måste det finnas ett tydligt mål som man kan arbeta systematiskt mot. Om
målet plötsligt blir otydligt är det svårt att arbeta systematiskt. Därför måste man antaga att
det finns ett tydligt mål, ett tillstånd där miljöproblemen är lösta. Frågan är vilket mål det är?

Om man talar om att miljöskador kan återställas indikerar man att det finns något ursprungligt
att återgå till. Detta tillstånd kan nås genom systematiskt arbete. Miljöproblem kan förväntas
vara något statiskt, som man kan angripa systematiskt, med olika verktyg och arbetsmetoder.

Om man istället beskriver miljöproblemen som komplexa och föränderliga blir det svårare att
arbeta systematiskt. Då måste man hela tiden ompröva lösningar. En ökade komplexitet
medför att lösningar kan bli föråldrade. I värsta fall kan man komma till en punkt där problem
blir så komplexa att de inte går att lösa. Om man vill arbeta sytematiskt med problem som är
komplexa och föränderliga, så krävs ett annat förhållningssätt till problemet än om man
arbetar systematiskt med ett problem som har en tydlig identitet. Frågan är vilken bild man
har av  ett miljöproblem om man säger att det går att lösa med systematiskt arbete? Skiljer sig
den bilden från en beskrivning av miljöproblem som något komplext och föränderligt?

Något som verkar vara gemensamt för en majoritet av beskrivningarna av miljöproblem är att
det finns vissa grundläggande samband i naturen och samhället. Om man förstår dessa
grundläggande samband, kan man också förstå vad som krävs för att lösa miljöproblemen.
Bakom komplexiteten finns alltså en kärna av samband. Miljöproblem är alltså något som
man kan hantera om man förstår vissa saker. En annat sätt att beskriva detta är att  tala om att
det finns grundläggande frågor om miljöproblemens uppkomst som man måste förstå.

De beskrivningar av miljöproblem som ges framträder mot en bakgrund. Denna bakgrund
består av antaganden som utgör förutsättningen för definitionen. En förutsättning är att
miljöproblem är möjliga att ge en tydlig definition. Genom den tydliga definitionen kan också
lösningar identifieras. Problemen avgränsas och löses med hjälp av verktyg och metoder. Det
uppstår en motsättning mot den tidigare beskrivningen av miljöproblem som något som
saknar lokalitet i tid och rum.

För att miljöproblemen skall kunna lösas med de metoder som finns till buds, måste de ges en
lokalitet i tid och rum. Ett sätt är att ge dem en tydlig identitet. När man beskriver ett antal
problem som miljöproblem till exempel: vatten- och luftföroreningar, ekotoxikologi,
materialflöden i natur och samhälle, trafik och förbränning ger man samtidigt miljöproblem
en lokalitet i form av förändringar i naturen, i form av flöden i naturen och samhället, i form
av fenomen i samhället (trafiken). De allestädes närvarande miljöproblemen kopplas plötsligt
till ett ursprung och därmed till en lokalitet i tid och rum.

Att problem blir alltmer komplexa innebär att världen är osäker. Men världen kan göras säker
igen. Lösningen är att förstå grundläggande samband i naturen och i samhället. Bakom den
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kaotiska komplexiteten finns det mönster. Om man förstår dessa mönster kan världen göras
säker. Utbildningar i miljövetenskap kan mot denna bakgrund förväntas vara ett tillfälle där
de grundläggande mönstrena blottläggs (eller konstrueras). Om det finns mönster i
miljöproblemens uppkomst leder detta till att det finns vissa givna sätt att hantera
miljöproblem. Om man förstår orsakerna kan man också föreslå åtgärder. Komplexiteten kan
reduceras ner till grundläggande frågor.

Om man istället (som i Malmös beskrivning) talar om att lösningen på miljöproblemen ligger
i våra tankar, handlingar, beteenden och känslor indikerar man att det går att lära ut de tankar,
handlingar, beteende och känslor som förebygger problem och att  man kan undvika de
tankar, handlingar, beteenden och känslor som skapar problem. Ordvalet i beskrivningen
öppnar också förväntningen att man kan lära folk det rätta beteendet (så att inte miljön
skadas).

I avsnittet "Inledning och Syfte" talade jag om Russels skillnad mellan kunskap som man har
bekantskap med och kunskap som man når genom beskrivningar. Jag har också utgått från
Husserls tanke om att det är våra erfarenheter som är grunden till all vår kunskap och
Wittgensteins ord om att vi bara kan lära ut inte mindre än vad vi själva vet. Min
utgångspunkt för analysen var att alla beskrivningar av miljöproblem har gjorts utifrån dessa
förutsättningar.

Vi som undervisar har naturligtvis olika utbildningsbakgrund, vilket har påverkat vårt sätt att
beskriva och förklara världen. Eftersom miljöproblem är så svårgreppbara, finns risken att vi
fångas i de förklaringsmodeller som vi behärskar när vi sedan utformar vår undervisning. Den
utbildning som jag har mest erfarenhet av själv, i Malmö, är uppbyggd av samhällsvetare. Vi
använder samhällsvetenskapliga förklaringsmodeller, eftersom det är dessa vi behärskar. Jag
kan inte utläsa något om vilka bakgrunder som de lärare har som har utformat de andra
texterna. Men jag kan misstänka att det finns en hög andel med en naturvetenskaplig examen.

Eftersom miljöproblem är så komplexa kan man anta att alla vi som undervisar utgår från våra
egna perspektiv när vi utformar vår undervisning om dessa. Den brokighet som framträder i
analysen tyder på detta. Som jag skrev i inledningen finns det 72 institutioner och avdelningar
på Chalmers (för att ta ett exempel) som anser sig syssla med miljöforskning. Här öppnas en
mångfald av perspektiv och förklaringsmodeller för att beskriva världen.

Husserls ord om att gå tillbaka till sakerna själva, det vill säga undersöka vilka av våra
erfarenheter som ligger bakom att vi kan vara säkra på att världen är på ett visst sätt manar till
eftertanke. Hur vet vi att de beskrivningar vi lär ut om miljöproblemen och dess orsaker
verkligen leder till att nya ”hållbarare” kunskapsmönster etableras? Reproducerar vi inte bara
gamla mönster, samma mönster som ligger bakom att miljöproblemen uppstod? Russels ord
om att vi bara till fullo kan förstå det som vi har bekantskap med och Wittgensteins ord om att
vi bara kan lära ut inte mindre än det vi själva vet, manar också till eftertanke. Kan vi bygga
upp den undervisning som krävs för att vi skall kunna skapa en livsstil som leder till en
hållbar utveckling om vi oreflekterat använder oss av dagens natur- och samhällsvetenskap
som något som kan tillämpas på dessa nya problem? Vilka är egentligen de kreativa lösningar
som behövs? Kan vi lära ut dem på våra högskolor och universitet?
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5.3. Avslutande reflektioner.

Miljövetenskap är ett relativt nytt ämne och miljöproblem är komplexa. Idag pågår ett arbete
med att kvalitetssäkra undervisningen vid våra högskolor. Våren 2002 kommer
högskoleverket att granska alla utbildningsprogram i miljövetenskap. Vad är en bra utbildning
om miljöproblem? Vi har sett att utbildning om miljöproblem kan vara väldigt olika. Är alla
dessa bra utbildningar i miljövetenskap, och bra utbildningar om miljöproblem?

Att undervisa handlar om att ge erfarenheter som påverkar studenternas omvärldsuppfattning.
Jag kan fortsätta mina spekulationer om hur en undervisning om miljöproblem bör vara
utformad, genom att fundera över vilka erfarenheter som mina studenter borde möta? Vilken
uppfattning om "miljöproblem" vill jag att de skall få? Hur skall en sådan undervisning
organiseras? Slutligen återstår frågan vilken omvärldsuppfattning studenterna på de nämnda
utbildningarna får av den undervisning som bedrivs där idag. Att svara på det kräver en
undersökning av studenternas uppfattningar och horisonter.

All undervisning är en förenkling av den verklighet som vi undervisar om. Om vi vill ändra på
detta, måste vi ändra dagens utbildningssystem i grunden. Miljöproblem är något som berör
vår verklighet. Om de värsta prognoserna för globala miljöproblem blir verklighet kommer
vår verklighet nog att förändras. Då kommer vi att se miljöflyktingar, krig om naturresurser
och hur floran i vår fjällvärd förändras på grund av en ökad genomsnittstemperatur. Frågan är
vilken utbildning som kan hindra denna utveckling?

Men om vi skall lyckas med uppgiften att utbilda studenter inför en framtid som vi ännu inte
vet hur den ser ut måste vi fundera över våra egna utgångspunkter. Vi kan inte lära dem
mindre än vi själva vet. Och inte mer heller. Denna mycket översiktliga genomgång av hur vi
som undervisar i miljöfrågor väljer att beskriva miljöproblemen visar på att vi själva har
skilda uppfattningar om vad det är vi egentligen vet något om.  Vi behöver en diskussion om
våra egna utgångspunkter för undervisning om miljöproblem. Och vi behöver fundera över
vilka våra egna erfarenheter är.

Om vi vill fortsätta vår undersökning av hur vi uppfattar miljöproblem, måste vi möta de
studenter som går våra utbildningar och lyssna på deras uppfattningar. De kanske har
uppfattat något helt annat än vad vi vill förmedla? Vi som undervisar måste inleda ett samtal
om våra utgångspunkter för att undervisa i miljöfrågor. På vilket sätt är vår undervisning
relevant för den verklighet som möter våra studenter? Miljöproblem handlar om den värld vi
lever i. Vi har alla erfarenheter av den världen. En miljöundervisning som syftar till att ändra
vår livsstil måste ta hänsyn till våra levda erfarenheter. Hur skall vi annars förstå på vilket sätt
vi måste ändra vårt sätt att leva för att skapa en hållbar utveckling?
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Bilaga 1.

Texterna med de analyserade meningarna markerade.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miljövetenskap  Göteborg, text 1.

Hämtad 2001-05-18

Miljövetenskapligt program,  160 poäng

I programmet igår dels miljövetenskapliga kurser, dels grundläggande naturvetenskapliga kurser, dels valfria
kurser inom andra utbildningsområden. Utbildningen syftar till att ge en bred miljövetenskaplig utbildning med
grund i de naturvetenskapliga ämnena fysik, kemi, biologi och geovetenskap. Inriktningen inom dessa ämnen är
valfri. Undervisningen inom den miljövetenskapliga delen av programmet ges av de många forskare och lärare
vid universitetet som arbetar med olika miljöproblem, t.ex. vatten- och luftföroreningar, ekotoxikologi,
materialflöden i natur och samhälle, trafik och förbränning. Det finns goda möjligheter att under utbildningen
själv skapa den miljövetenskapliga profil man önskar. Även om naturvetenskapen står i centrum för programmet
finns också möjligheter att läsa kurser inom samhällsvetenskapliga, humanistiska och tekniska ämnen
exempelvis miljöjuridik, miljöekonomi och energiteknik. Programmet ges av avdelningen för miljövetenskaplig
programutbildning vid institutionen för miljövetenskap och kulturvård

ARBETSOMRÅDE
Efter utbildningen kommer man att kunna arbeta med miljövårdande insatser inom företag, kommuner,
länsstyrelser och naturvårdsverket. Typen av arbet bestäms i viss mån av vilken naturvetenskaplig och
miljövetenskaplig profil man väljer under utbildningen. För arbete med t ex spridning och omvandling av
föroreningar rekommenderas kemi/fysik medan det för arbete med naturresursfrågor rekommenderas
biologi/geovetenskap i kombination med miljövetenskapliga specialkurser.

INNEHÅLL
Programmet börjar med en "Miljövetenskaplig introduktions- kurs, 10 poäng". Denna kurs ger en introduktion
till olika miljöproblem, samt hur samhället arbetar med miljöfrågor och hur nya miljöproblem upptäcks samt
metodik för att arbeta med projekt. Den ger också en djupare information om fortsatta valmöjligheter. Efter
introduktionskursen läses 10 poäng kemi. Därefter kan ett urval av grundkurser inom biologi, fysik och
geovetenskap läsas (valmöjlighet kan variera beroende på vilken termin man inleder sina studier). Det
finns också möjligheter att starta med studier inom de naturvetenskapliga ämnena utan att först gå
introduktionskursen. Detta alternativ bör dock särskilt diskuteras med vår studievägledare (se nedan). Efter 50
poäng läses en metodikkurs som behandlar försöksdesign, mätteknik, statistik och simuleringsmodeller. Efter
totalt ca 1,5 års studier (60 poäng) läses fyra miljövetenskapliga breddningskurser om totalt 20 poäng. Därefter
läses fördjupningskurser och andra valfria kurser, som normalt omfattar 10 poäng vardera om totalt 60 poäng.
Programmet avslutas med ett miljövetenskapligt examensarbete på 20 poäng. Inom programmet ges en stor
möjlighet till profilering genom att val av kurs är mycket fritt. Den enda förutsättningen är att förkunskapskraven
på olika kurser kan klaras liksom examenskraven.

UNDERVISNINGSFORMER
Till skillnad från gymnasiet läses på universitetet oftast bara ett ämne i taget. Undervisningen består normalt av
föreläsningar på förmiddagen varje dag. På eftermiddagen ligger det normalt laborationer, räkneövningar
fältövningar, grupparbete eller något annat mer praktisk
inslag. De praktiska momenten redovisas muntligt och/eller skriftligt. På de flesta kurser finns det en fri
eftermiddag i veckan.
Kurslitteraturen är till större delen på engelska och läses på övrig tid. Man bör räkna med en arbetsinsats för
studier på minst 40 timmar per vecka. Varje kurs/delkurs avslutas normalt med en skriftlig tentamen.
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EXAMEN
Utbildningen leder fram till magisterexamen inom Matematisk-naturvetenskapligt utbildningsprogram med inr.
mot miljövetenskap, 160 poäng. I huvudämnet miljövetenskap krävs minst 80 poäng, varav fördjupningskurser
om sammanlagt 20 poäng och examenskurs om 20 poäng.

BEHÖRIGHETSKRAV
Utöver grundläggande behörighet för högskolestudie krävs följande särskilda behörighet:
Biologi: kurs B eller 2 åk N eller etapp 2
Fysik: kurs B eller 3 åk NT eller etapp 4
Kemi: kurs B eller 3 åk N el 2 åk T el 1 åk TeKe el etapp 3
Matematik: kurs D eller 3 åk NT eller etapp 4
Betyget i vart och ett av dessa ämnen skall vara lägst 3 eller Godkänd.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miljövetenskap Göteborg text 2

Hämtat 2001-05-18

Samhällsvetenskapligt  miljövetarprogram, 160 poäng

Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram vid Göteborgs universitet är unikt genom sin integration av samhälls-
och miljövetenskap.Utbildningen ger en miljökompetens som spänner över flera vetenskapliga områden, en
gedigen specialistkunskap och en förmåga att arbeta i nätverk och projektgrupper. Genom att läsa tillsammans
med naturvetare får du en bred förståelse för miljöfrågorna samtidigt som du specialiserar dig i en av fem
samhällsvetenskapliga profiler.

ARBETSOMRÅDE
Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram ger dig kunskaper att arbeta som utredare och planerare inom
myndigheter och företag. Här kan du använda dig av din samhällsvetenskapliga profil samtidigt som du har
miljökompetensen. Programmets olika profiler erbjuder dig därutöver mer specifika yrkeskarriärer.

INNEHÅLL
Termin ett läser du en tvärvetenskaplig baskurs i samhälle och miljö. Under terminerna två och tre läser
du en av de samhällsvetenskapliga profilerna - företagsekonomi (miljömanagement), statsvetenskap
(miljöpolitik), kulturgeografi (miljöplanering), nationalekonomi (miljöekonomi) eller humanekologi.
Under termin fyra kompletteras baskursen med en orienteringskurs i naturvetenskaplig miljövetenskap.
Dessutom ges miljövetenskapliga breddningskurs Under termin fem läser du valfria miljökurser. Under denna
termin har du också möjlighet att studera  utomlands. Termin sex är inriktad på att i projektform arbeta med ett
miljöproblem. Termin sju och åtta läser du fördjupningskurser och skriver ett examensarbete inom din
miljöprofil.

EXAMEN
Magisterexamen i miljövetenskap med samhällsvetenskaplig inriktning

BEHÖRIGHETSKRAV
Utöver grundläggande behörighet för högskolestudier krävs följande särskilda behörighet:
Matematik: kurs C  Samhällskunskap: kurs A  Naturkunskap: kurs B (Istället för naturkunskap kurs B: Fy A, Ke
A)
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Kalmar högskola

Miljövetenskapligt program

Texten hämtad 2001-05-18

Programmet ger dig miljövetenskapliga kunskaper med grund i naturvetenskap Första året läser du kemi och
geovetenskap. Andra året omfattar biologi, varav floristik och faunistik ges som fältkurs under sommaren. Tredje
och fjärde året fördjupar du din utbildning med kurser om miljövetenskapliga tillämpningar i någon av tre
profiler; Miljöriskanalys, Miljöskydd eller Naturvård. Du kan också söka öppen ingång (se nedan). Samtliga
miljövetenskapliga kurser är väl förankrade i verkligheten genom exempelvis exkursioner, studiebesök och
realistiska övningsuppgifter.

 Valbara profiler inom Miljövetenskapliga programmet:

 1. Miljöriskanalys
 Profilen ger dig helhetsgrepp på olika ämnens transport och upplagring i teknosfär  och biosfär för analys av
miljörisker. Miljökemiska analyser av djur, växter, mark  och vatten ingår, liksom kunskaper om biologiska
effekter . Du lär dig  informationsförmedling för att nå ut med dina kunskaper till olika målgrupper. Du
 får också ett globalt perspektiv via samverkan med FN-organet GIWA i Kalmar.  Utbildningen ger goda
färdigheter för arbete inom privata företag, myndigheter och forskning i hela världen.

 2. Miljöskydd
 Du får värdefulla kunskaper om kontroll och analys av tekniska system i samhället och en systematisk träning i
hur man kan förebygga miljöproblem och utnyttja  tekniken för att minska miljöpåverkan. Dessutom får du
kunskap i  miljöövervakning och lär dig mäta, kontrollera och utvärdera utsläpp och miljöpåverkan. Du får också
kunskaper om hur nationell och internationell miljölagstiftning används som redskap för myndigheters arbete
och näringslivets strävan mot en bättre miljö. Detta är en viktig länk mellan kunskaper i naturvetenskap och
miljövetenskap och användningen av dessa i samhället. Profilen förbereder särskilt för arbete med
miljöskyddsfrågor och miljöövervakning på såväl miljömyndigheter som på konsultbyråer och inom
industrin.

 3. Naturvård
Ekologisk teori fördjupas och omsätts till praktiskt användbar kunskap och en miljövetenskaplig syn på skydd
och vård grundläggs. Med fältmässiga inventeringar dokumenteras arter och samhällen för att du ska kunna
bedöma naturvärden. Du lär dig att tillämpa datorstödd fjärranalys och GIS för kartläggning av naturen och
planering av dess resurser, så att en artrik och livskraftig naturmiljö kan säkras även för framtiden. Vidare ingår
landskapsanalyser och miljökonsekvensbeskrivningar, liksom hur man planerar naturreservat och upprättar
skötselplaner samt tillämpar miljölagstiftningen. Dessutom får du inblickar i interna-ionell naturvård.

 4. Öppen ingång
Du som vill plocka fritt bland kurserna eller inte redan nu vill bestämma vilken  inriktning du vill satsa på kan
välja öppen ingång. Som på alla biologi och miljövetenskapliga utbildningar på institutionen måste du läsa två år
med grundkurser i kemi, geovetenskap och biologi. Friheten att själv komponera din utbildning ställer krav på
dig att du tar ansvar för planering av dina studier och har kontroll på att du uppfyller förkunskapskraven för de
kurser du vill läsa.

För att vara garanterad en plats inom profilernas fördjupnings-kurser är det lämpligt att redan i anmälan till
miljövetenskapligt program välja någon av de tre profilerna. Det går dock bra att välja ”öppen ingång” om du
vill vänta med att bestämma dig eller om du på egen hand vill kombinera fördjupningskurser ur Högskolans
utbud.

Examen och arbetsområden
Din utbildning avslutas med ett examensarbete och efter att du fullgjort 160 p erhåller du magisterexamen i
miljövetenskap. Genom det stora inslaget biologikurser i programmet kan du som alternativ även välja att
avsluta med examen i biologi. Du kan även välja en kandidatexamen efter 3,5 år.
Miljövetarna har goda möjligheter att få konstruktiva arbetsuppgifter på miljömyndigheter och förvaltningar
liksom på konsultbyråer och inom industrin. Därmed kommer du att kunna påverka samhällets och miljöns
framtida utveckling. Med ett globalt synsätt och goda kunskaper blir också den internationella arbetsmarknaden
en spännande utmaning för miljövetaren. Det finns möjlighet att fortsätta med forskarutbildning i miljövetenskap
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inom vår institution. Högskolans forskningsprofilering av miljövetenskapen ligger inom naturresurshushållning,
miljöanalys, miljögeologi och miljökemi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Linköpings universitet

Hämtad 2001-05-18

Miljövetarprogrammet, 160 poäng

Framtidens miljövetare ställs inför nya utmaningar. Miljöproblemen blir allt mer komplexa och viktiga politiska
beslut fattas utanför Sverige gränser. Därför har vi skapat en tvärvetenskaplig utbildning för dig som vill vara
med och forma en hållbar värld. För dig som vill påverka.

Allmänt om utbildningen
Miljöföroreningarna når idag långt utanför de nationella gränserna och problemen har blivit alltmer invecklade.
Samtidigt minskar nationsgränsernas betydelse för ekonomin och många politiska frågor avgörs utanför landets
gränser. För att kunna hantera dagens miljöproblem måste man förstå hur naturen och samhället fungerar – hur
de påverkar varandra. Det kräver kunnande som sträcker sig över de traditionella vetenskapliga gränserna,
personer som kan länka samman specialistkompetens från olika traditioner och som kan hitta kreativa lösningar
genom samarbete. Utbildningen har en internationell inriktning och bygger på tankarna bakom Agenda 21. Ett
antal projektarbeten görs i nära samarbete med företag, offentlig förvaltning och forskare. Du studerar
miljöproblemens uppkomst och hantering bland annat genom att utgå ifrån konkreta aktuella fall. Det kan t ex
gälla försurningen, ozonhålet, växthuseffekten, svårnedbrytbara föreningar och resursfrågor. Du utvecklar din
förmåga att identifiera, strukturera och analysera problem, att förstå grundläggande sammanhang och att växla
mellan olika miljövetenskapliga perspektiv. Du utvecklar dessutom din förmåga till egen kunskapsbildning
genom olika typer av undersökningsmetoder. I alla kurser ingår kommunikation som ett viktigt inslag. Detta för
att du skall kunna förmedla och förstå information från olika företrädare och specialister och vara den förenande
bryggan. Under den senare delen av utbildningen får du möjlighet att fördjupa dig  inom ett eller flera av
områdena Miljöanalys, Miljöledning eller Miljöadministration.

Modern teknik
Under hela utbildningen kommer du att arbeta med konkreta utgångspunkter. Med dessa som bas söker du sedan
kunskap om de invecklade sambanden och ökar din förståelse för de vidare sammanhangen. Du kommer att lära
dig tekniker som vanligen används vid t ex miljöövervakning. Du får bland annat lära dig kemisk och biologisk
laboratorieteknik, geografiska informationssystem (GIS), fjärranalys och fältmätningar. Basen för ditt sökande är
ett brett kontaktnät, datorn och bokhyllan.

Miljöanalys, Miljöledning och Miljöadministration
De två första åren läser alla studenter gemensamt och du kommer att skaffa dig kunskaper om, och fördjupa din
förståelse för, grundläggande frågor som rör miljöproblemens uppkomst och hantering. Aktuella frågor är: Vad
är ett miljöproblem? Hur uppkommer det? Vilka är fördelarna och nackdelarna med olika övervakningstekniker?
Hur försöker man lösa miljöproblem? Varför är det så svårt att hantera miljöfrågor och varför tar det sån tid?
Efter de inledande två åren kan du fördjupa dig inom områdena Miljöanalys, Miljöledning och
Miljöadministration. Det internationella perspektivet ger dig ytterligare möjlighet att fördjupa dig inom
profilerna.

Åk 1-2
Vad är ett miljöproblem? Vetenskapernas teori och metod, Att studera miljöfrågor som komplexa system, Att
hantera miljöfrågor, Problemuppfattningar och miljöfrågornas hantering, Material- och energiflöden i natur och
samhälle, Förändringar, hållbarhet och tillväxt, Skalproblem i tid och rum. Samtliga dessa kurser omfattar
vardera 10 p.

Åk 3-4
Valbara kurser inom områdena Miljöanalys, Miljöledning och Miljöadministration.
Totalt finns det sex kurser om vardera 10 p. Utöver detta läser man kursen
Miljövetenskap i praktiken 10 p samt gör projekt- och examensarbete (10 p åk 3
och 20 p åk 4).
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Examen
Filosofie kandidatexamen, 120 p alt. filosofie magisterexamen, 160 p i miljövetenskap

Arbetsmarknad
Utbildningen är byggd utifrån de behov som finns på arbetsmarknaden. Du kan till exempel arbeta inom
tillverkningsindustrin, konsultföretag eller offentlig förvaltning på lokal, regional, nationell, europeisk eller
global nivå. Du kan också välja att gå vidare till forskarstudier. Läs om miljövetarstudenten Ida på nätet
www.liu.se/ffk/utbildning/student/io.html.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lund

Hämtad 2001-05-18

Miljövetenskap inom matematisk naturvetenskaplig utbildning 160 poäng

Miljövetenskap
Magisterutbildningen i Miljövetenskap omfattar 160 poäng (4 år) och bedrivs som ett samarbete mellan
olika naturvetenskapliga ämnen vid Lunds universitet. Miljövetenskap handlar om människans samspel med
den omgivande miljön och om hur mänsklig aktivitet påverkar biosfärens, atmosfärens och geosfärens naturliga
kretslopp. Miljövetenskap handlar både om att förstå orsakerna till miljöproblem och att kunna föreslå åtgärder
för att förhindra eller återställa miljöskador. Ämnet har en tydlig naturvetenskaplig huvudinriktning, men skiljer
sig från de traditionella naturvetenskapliga ämnena genom att det samhällsvetenskapliga perspektivet utgör ett
viktigt inslag,

Arbetsmarknad
I samhällsplanering och utveckling har frågor som rör resursutnyttjande och miljö ett stort utrymme. Som
miljövetare har du ett brett arbetsfält inom industrin, vid konsultföretag samt på kommuner, länsstyrelser och
statliga verk. Inom internationella bistånds- och utvecklingsprogram söks också ofta personer med en bred
och tvärvetenskaplig naturvetarutbildning. Arbetet kan t.ex. röra naturresursfrågor, markplanering, naturskydd,
mark- och vattenvård, skogsvård och jordbruksfrågor. Du kan också arbeta med miljöövervakning och beräkning
av föroreningars spridning och omvandling i mark, luft och vatten, med industrisamhällets materialflöden,
kretsloppshantering och avfallshantering, livscykel-analyser samt miljörevisioner. Typ av arbetsområde bestäms
framförallt av den fördjupningsinriktning du själv väljer under din utbildning. Du kan arbeta som utredare och
forskare som samlar in, analyserar och presenterar miljödata, du kan arbeta med miljöärenden som administratör,
handläggare och beslutsfattare eller du kan arbeta med pedagogisk verksamhet i form av rådgivning, information
eller undervisning.

Förkunskapskrav
Matematik D el 3 åk N T el etapp 4 Fysik B el 3 åk N T el etapp 4 Kemi B el 3 åk N el 2 åk T el 1 åk TeKe el
etapp 3 Biologi B el 2 åk N el etapp 2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Malmö

Hämtad 2001-05-18

Miljövetenskap - Människa, miljö, samhälle 120 poäng

Syfte
Programmet inriktas på människans och samhällets inflytande på miljötillståndet. Utgångspunkten är att det är
människors handlande, beteende, tänkande och känslor som bidrar både till att skapa miljöproblem och att
förebygga dem. Förståelse för de sociala, fysiska och kulturella sammanhang som formar människans syn på
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natur och samhälle och hur dessa har förändrats i ett historiskt perspektiv är viktiga mål för utbildningen.
Programmet knyter nära an till framtida yrkesroller. Under studiernas gång förvärvar studenterna kunskaper om
olika sätt att registrera och åskådliggöra miljöhandlingar samt att kritiskt förhålla sig till olika tolkningar av
samhällets miljötillstånd. Efter utbildningen har studenterna kompetens att initiera och aktivt delta i de
förändringsprocesser som kommer att ske i organisationer där nya miljöhandlingar implementeras.

Innehåll
Utbildningen presenterar olika sätt att förklara hur miljöproblem uppstår och hur olika tolkningar av problemen
påverkar vår bild av miljötillståndet i samhället. Genom projekt och fallstudier ges en bred kompetens i att
analysera och agera utifrån praktiska situationer inom offentlig förvaltning och näringsliv. Projekt och fallstudier
utgår främst från regionala exempel, men relateras i de flesta fall även till internationella/globala processer för att
öka förståelsen för olikheter i människors villkor. Genom hela utbildningen läggs särskild vikt vid träning i att
presentera eget material och i att kommunicera med andra.

Termin 1: Miljöproblemens komplexitet
Den första terminen är orienterande och mynnar ut i förståelse för de komplexa sammanhang som miljöfrågorna
är en del av. Det främsta syftet är en problematisering av miljöfrågorna: Varför uppstår miljöproblem? Vem står
för tolkningen av miljöproblem/miljötillståndet och hur skiljer sig olika tolkningar åt?

Termin 2: Stadsutveckling och urbana livsstilar.
Studierna koncentreras kring framväxten av städer och den moderna människans levnadsvanor. Ett centralt
inslag är hur stadslivet tillfredsställer människors behov genom ökad konsumtion och rörlighet.
Förklaringsmodellerna hämtas från historia, geografi, sociologi och allmän beteendevetenskap.

Termin 3: Miljöekonomi.
Under terminen diskuteras de ekonomiska drivkrafterna, samt relationen mellan ekonomisk tillväxt och
ekologisk balans. Till de politiska drivkrafterna hör frågor om demokrati och individens möjlighet till
självförverkligande. Slutligen behandlas de institutionella drivkrafterna, såsom lagstiftning, samhällets normer
och värderingar samt traditionernas betydelse för våra miljöhandlingar.

Termin 4: Individen och samhället.
De individuella valens konsekvenser för samhällets miljötillstånd.  Klassisk samhällsteori. Samhället som system
och social interaktion. Modernitet, risk och miljö. Natursyn och människosyn lägger grund för etiska
ställningstaganden i miljöfrågor. Samhällsvetenskaplig metod samt uppsats. Dessutom ges en orientering om
relationen mellan kunskap och handling på miljöområdet. Förklaringsmodellerna hämtas från vetenskapsteori,
kunskapsteori, filosofi och beteendevetenskap.

Termin 5: Individuell fördjupning i miljövetenskap eller studier i annat ämne.

Termin 6: Vetenskaplig teori och metod samt examensarbete.
'
Målgrupp
Programmet vänder sig till dem som vill arbeta med människans roll i en framtida hållbar samhällsutveckling.

Studieform
Programmet bygger huvudsakligen på studentaktiv pedagogik i form av problembaserat lärande (PBL). Det
innebär bland annat att studenterna i grupp formulerar inlärningsmål. Kunskapsinhämtning och examination sker
individuellt. Genom Malmö högskolas
utbytesprogram ges möjlighet att läsa en del av utbildningen i miljövetenskap vid utländskt universitet.

Kursspråk
Svenska

Behörighet
Särskild behörighet: Standardbehörighet F.1.1. Ma B + Sh A + Nk B
(alt Fy A + Ke A + Bi A).



41

Mälardalens högskola

Hämtad 2001-05-18

Miljövetenskapliga programmet 120 poäng

Detta är ett mycket brett program, som vänder sig till dig som har naturvetenskaplig, teknisk eller
samhällsvetenskaplig bakgrund från gymnasiet. Du har ett levande miljöintresse och ser, liksom vi, samhällets
behov av människor med bred miljövetenskaplig utbildning och förmåga till nya, kreativa lösningar på
miljöproblem i arbetet för en hållbar utveckling.Inom programmet finns det stora möjligheter för dig att utifrån
din unika förmåga skapa din egen utbildningsprofil genom att välja kurser som motsvarar dina intressen. Du som
från början är samhällsvetare har möjlighet att komplettera med naturvetenskapliga gymnasiekurser om ca 20
poäng, för att kunna läsa programmet med naturvetenskaplig karaktär.

Programmets innehåll.
Det första året läser du grundläggande miljövetenskapliga kurser. Under det andra året läser du antingen
miljövetenskapliga kurser med naturvetenskaplig karaktär eller samhällsvetenskaplig karaktär. År tre har du en
mängd olika  profilområden att välja på. Du kan exempelvis välja Miljö- och hälsoskydd eller kurser inom
exempelvis något av ämnena; Byggnadsteknik, Energiteknik, Miljöteknik, Kemi, Omvårdnad,
Folkhälsovetenskap, Ekonomi (ekologisk ekonomi).

Koppling till arbetslivet.
Utveckling av program och kurser sker bland annat i samarbete med miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i
Västerås. Gästföreläsare från näringsliv och offentlig förvaltning är ett frekvent inslag i utbildningen. I vissa
kurser ingår praktiska moment som är förlagda till industriföretag eller reningsverk. Examensarbetet är ofta
direkt kopplat till en extern part, kanske en framtida arbetsgivare.

Efter studierna.
Programmet syftar till att utbilda miljövetare med en bred bas av relevanta kurser. Om du studerat profilen
Miljö- och hälsoskydd kan du till exempel söka miljöinspektörstjänster på kommuner, men även tillsynsarbete på
andra myndigheter kan komma ifråga. Ifall du studerat Inriktning Samhälle kan arbete med  hållbar
samhällsplanering vara en nisch. Miljökonsultbranschen kan vara din framtida arbetsmarknad om du studerat
kurser i någon av profilerna, Byggnad, Energi, Miljöteknik eller Kemi. Människor med miljövetenskapligt
kunnande och insikter i Folkhälsa, Omvårdnad eller Ekologisk ekonomi behövs inom företag och andra
organisationer. Vilken profil du än väljer torde du kunna arbeta som miljösamordnare eller miljöansvarig inom
såväl företag som offentlig förvaltning.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trollhättan/Udevalla

Hämtad 2001-05-18

Miljövetenskapligt program med inriktning mot kvalitet, säkerhet och hälsa (SHM/K), 120 p

Under senare år har många företag och organisationer insett värdet i ett systematiskt och förebyggande arbete
med såväl miljö och kvalitet, som säkerhet och hälsa. Många företag har valt att så långt som möjligt integrera
arbetet inom dessa områden. Flera skäl talar för att denna trend kommer att bli än tydligare och viktigare i
framtiden. Den snabba  teknikutvecklingen ställer också allt högre krav på miljöteknisk kompetens. Högskolan i
Trollhättan/Uddevalla erbjuder dig en tvärvetenskaplig utbildning som speglar denna utveckling. Utveckling mot
helhetstänkande  Helhetsperspektivet är viktigt i utbildningen. Allt fler företag väljer att integrera sitt miljöarbete
med områdena kvalitet, säkerhet och hälsa. Det blir därför allt vanligare att ansvaret för dessa områden samlas
under en person, som då blir en nyckelperson i företaget. En sådan nyckelroll kräver god förmåga att kunna leda,
organisera och utbilda samt att kunna kommunicera med ledning, tekniker, medarbetare, kunder och media. I
teknikintensiv industri krävs dessutom fördjupade kunskaper i miljöteknik. Det miljövetenskapliga programmet
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förbereder dig för denna roll. Utbildningen präglas av tvärvetenskaplighet och har sin utgångspunkt i ekologi och
miljökunskap. En viktig del handlar om miljöutredningar och olika metoder och verktyg för att analysera,
beskriva och åtgärda miljöproblem. Här kan miljöteknik vara ett viktigt inslag. Du får också lära dig att göra
nulägesanalyser och riskanalyser, samt ta fram underlag för strategiska prioriteringar och beslut.

ARBETSOMRÅDEN
Efter utbildningen kan du, som konsult eller anställd, ta ett huvudansvar för miljöledningssystem,
kvalitetssystem, internkontroll av arbetsmiljön, samt medarbetares och kunders säkerhet. Du kommer att
behärska ett systematiskt och självständigt arbetssätt för att leva upp till dessa krav, som t ex att: • ta fram  mål
och handlingsprogram • planera och genomföra revisioner • ta fram beslutsunderlag och driva förbättringsprojekt
• delta i miljötekniska projekt.  Då Sverige är ett föregångsland inom miljö, så kommer personal utbildad i
Sverige och med erfarenhet från svenska organisationer och företag att vara attraktiv på den internationella
arbetsmarknaden.

STUDIEGÅNG
En tvärvetenskaplig del innehåller bl a: Juridik, Ekonomi, Organisation, Matematik, Naturvetenskap, Pedagogik,
Psykologi

En miljövetenskaplig del behandlar bl a: Miljöproblemens orsaker och verkan, Miljöutredningar,
Livscykelanalys och andra analysverktyg, Miljöledningssystem och miljörevision, Den ger också möjlighet till
fördjupning i miljöteknik.

Tredje delen, som behandlar kvalitet, säkerhet och hälsa, innehåller bl a: Kvalitets- och verksamhetsutveckling,
Kvalitetssystem och kvalitetsrevision, Personalekonomi, Etik och socialt ansvar, Kemiska hälsorisker,
Riskanalys, Arbetsmiljö, Produktsäkerhet, Krishantering

UNDERVISNINGSFORMER
Undervisningen kombinerar teori och praktik genom ett nära samarbete med andra institutioner, fältstationer och
kursgårdar. Projektarbeten kommer att i möjligaste mån vara verkliga projekt som genomförs i samverkan med
regionalt  näringsliv eller offentlig sektor


